ماليزيا ُتنهي مشاركتها يف العدوان بسحب قواتها من الرياض

مظاهرات حاشدة يف ع��دن تطالب برحيل االحتالل وحت��ذر من مطامعه يف سقطرى واملهرة

السيطرة على عدة مواقع يف «التحيتا» ومصرع عدد من املرتزقة وتدمري  3آليات
يومية  -سياسية  -شاملة
حألا 19فص 19ص 1919
28بوتكأ 28أ 228

12

العدد ()528

صفحة

100

ريـاال ً

نيويورك تايمز األمريكية:
تدمير االقتصاد اليمني من الحصار
إلى استهداف ال ُعملة

رئيس الثورية العليا :استقبال «نتنياهو» مدان والشعب العماين معروف برفضه للتطبيع

غضب واسع الستقبال مسقط رئيس وزراء العدو واستقبال الدوحة وأبو ظيب فرقًا رياضية صهيونية
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م��رح��ل��ة
الصواريخ
ال��ذك��ي��ة

العدد
()528


2

أخبار

حألا

19فص 19ص 1919
28بوتكأ 28أ 228

يدشن ظهوره األول باستهداف معسكر للغزاة في الساحل الغربي:
«بدر »P _ 1الذكي ّ

الرئيس املشاط يفتتح املعرض األول للصواريخ الباليستية الذكية والصاروخية تتوعد تحالف العدوان باملزيد
 :خاص
ُ
رئيس املجلس الس�يايس األعىل،
افتتح
مهدي ّ
املشاط ،أمس السبت ،ا َملعْ ِر َ
ض األو َل
للصواريخ الباليس�تية الذكي�ة من «طراز
بدر ،»P _ 1وذل�ك بحضور رئيس حكومة
اإلنق�اذ عبدالعزي�ز ب�ن حبت�ور ورئي�س
ومجل�س الن�واب يحي�ى الراع�ي ووزي�ر
الدفاع اللواء محمد نارص العاطفي.
الرئي�س ّ
ُ
املش�اط م�ن قيادة
واس�تمع
ُ
ّ
مفصل
القــــ�وَّة الصاروخي�ة إىل رشح
عن املنظومة الجديدة التي تظهر يف اليمن
ألول مرة.
م�ن جانبه�ا ،أص�درت ُ
القــــ� َّو ُة
ُ
الصاروخي�ة اليمنية بيان�ا ً ّ
أكدت فيه أنها
قطع�ت مش�وارا ً فتح له�ا آفاقا ً واس�عة
وواع�دة يف مج�ال التصني�ع والتطوي�ر

الصاروخ�ي م�ن خلال م َ
ركز الدراس�ات
ً
معلنة امتال َك اليمن
والبحوث التابع له�ا،
َ
تقني�ة الصواري�خ الذكي�ة والت�ي بدأتها
بصاروخ « بدر.»P _ 1
ولف�ت بي�ا ُن الصاروخي�ة إىل املزاي�ا
َ
الخ َّ
اصـة بالص�اروخ الباليس�تي الجديد
�ره ع�ن
قصير امل�دى ،وال�ذي ت�م تطوي ُ
الصاروخ املحيل بدر واحد ،ويعم ُل بالوقود
الصلب ،حسبما أفاد البيان.
وأشارت الصاروخية إىل أن دقة « بدر1
_  »Pيف إصابة األهداف  3أمتار ،األمر الذي
يؤ ّكد الدق�ة العالية الت�ي بلغها الصاروخ
يف االس�تهداف بنس�بة  ،% 100نظ�را ً
لحجم وطبيع�ة األهداف التي يتم قصفها
بواسطة هذا الصاروخ.
أك�دت ُ
و ّ
القــــ� َّو ُة الصاروخي�ة أن
الش�عبي بمختلف أشكاله واملجازر
الدعم
ّ

الت�ي ارتكبت بحق األطفال والنس�اء كان
الوق�ود الذي س�ارع م�ن خط�وات تقدم
ً
مخاطبة األعداء «عىل
التصنيع العسكريّ ،
تحالُـ�ف العدوان أن يعم َد إىل تصفري عداد
االحصائي�ات التي يق�وم به�ا للصواريخ
الس�ابقة ،ويدر ُك أنه أمام يمن باليس�تي
ل�ن يح�ول بينه وبين امتلاك ُ
القــــوَّة
الدفاعية حائل».
ُ
ّ
القــــ� َّو ُة
دش�نت
ويف الس�ياق
الصاروخية تجربتَهَ ا للصاروخ الجديد
« ب�در »P _ 1باس�تهداف معس�كرا ً
واملرتزقة السودانيني يف
مس�تحدثا ً للغزاة
ِ
الساحل الغربي ،أمس أيضاً.
أك�دت ُ
و ّ
القــــ�وَّة الصاروخي�ة أن
الباليس�تي الجدي َ
�د أص�اب اله�دف بدقة
عالي�ة موقع�ا ً خس�ائ َر كبيرة يف صفوف
قوى الغزو واالحتالل.

السيطرة على عدة مواقع يف «التحيتا» ومصرع عدد من املرتزقة وتدمري  3آليات هجومان على مواقع املرتزقة
وتدمري  3آليات بطواقمها يف
«خب والشعف»
 :الجوف

 :الساحل الغربي
ّ
حقق�ت ُقــــ�و ُ
َّات الجي�ش واللجان الش�عبيّة،
ً
ً
ً
أمس السبت ،تقدُّما ميدانيا جديدا يف جبهة الساحل
الغربي ،حيث تم ّكنت من الس�يطرة عىل عدة مواقع
ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي.
ِ
س َ
صــ َد ٌر عَ ْ
وأوضح مَ ْ
كريٌّ لصحيفة املسرية
بأن وحدات من الجيش واللجان ّ
نفـذت هجوما ً
نوعي�ا ً عىل تل�ك املواقع الت�ي كان يتمركز فيها
مرتزقة العدوان يف منطقة التحيتا ،وجرى خالل
ِ

املرتزق�ة وآلياتهم
الهجوم اس�تهداف مجاميع
ِ
الت�ي كانت هناك ،بنيران مكثّف�ة ومركزة ،ما
أس�فر عن مرصع وإصابة العديد منهم وتدمري
آلية.
وانته�ى الهج�وم بالس�يطرة الكامل�ة على تلك
املواقع ،واغتنام جميع ما فيها من عتاد وضمن ذلك
طقم عسكريّ  ،وأشار ا َمل ْ
املرتزقة
صــ َد ُر إىل أن جثث
ِ
ما تزال متناثرة يف تلك املواقع.
وتأتي هذه العملية ضمن التقدم امليداني املستمر
ال�ذي ّ
تحقق�ه ُقــــوَّات الجي�ش واللجان يف جبهة

الساحل الغربي ،حيث كانت قبل أيام قد تم ّكنت من
تطهري كافة مناطق جنوب كيلو  16بعملية واس�عة
مثلت صفعة كربى لقوى العدوان.
م�ن جان�ب آخ�ر ،تم ّكن�ت ُقــــ�وَّات الجي�ش
واللج�ان الش�عبيّة أمس ،من تدمير طقمني للغزاة
واملرتزق�ة ش�مال وغ�رب التحيت�ا ،وذلك بواس�طة
ِ
عبوتين ناس�فتني زرعتهم�ا وح�دة الهندس�ة
العس�كريّة ،وأس�فر تدمير الطقمين ع�ن مرصع
وإصاب�ة جميع م�ن كانوا عىل متنهم�ا من عنارص
العدوّ .

ّ
نفـ�ذت ُقــــو ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبيّة ،أمس الس�بت،
ع�د َة عملي�ات عس�كريّة متنوعة يف ع�دد من جبه�ات محافظة
مرتزق�ة العدوان األمريكي الس�عودي خس�ائ َر
الج�وف ،وتكبّ�د
ِ
برشية ومادية فادحة خالل تلك العمليات.
ففي جبهة خب والشعفّ ،
ٌ
وحدات من الجيش واللجان
نفـذت
املرتزقة ،وس�قط عدد من
هجوم�ا ً نوعي�ا ً عىل ع�دد من مواق�ع
ِ
املرتزق�ة الذين كان�وا يف تل�ك املواقع بني رصي�ع وجريح بنريان
ِ
الوحدات املهاجمة.
جاء ذلك فيما ّ
نفـذت وحدات أخرى من الجيش واللجان
َ
للمرتزقة يف منطقة
أخرى
ع
مواق
عىل
ر
آخ
الشعبيّة ،هجوما ً َ
ِ
صف�ر الحنايا ،وج�رى خلال العملية اس�تهداف مجاميع
املرتزق�ة وتعزيزاته�م ،م�ا أَدَّى إىل مرصع وإصاب�ة العديد
ِ
منهم.
وبالتزام�ن مع ذلك ،تم ّكن�ت ُقــــو ُ
َّات الجي�ش واللجان من
للمرتزقة بواس�طة عبوات ناس�فة
تدمير ثالث آليات عس�كريّة
ِ
زرعتها وحدة الهندس�ة العس�كريّة يف ُكــ ٍّل من الربقاء وصربين
بخب والشعف أيضاً.
صــ َ
وأوضح مَ ْ
�د ٌر ميداني للصحيفة بأن تدمري اآلليات الثالث
املرتزق�ة كانوا عىل متن تلك
أس�فر عن مرصع وإصابة عدد من
ِ
اآلليات

العدو يف جيزان ومصرع عدد من الجنود السعوديني واملرتزقة
هجومان نوعيان على مواقع ّ
 :ما وراء الحدود
ُ
جبه�ة جي�زان ،أم�س
ش�هدت
الس�بت ،تصعي�دا ً هجومي�ا ً نوعي�ا ً
ُ
لقــــ�وَّات الجي�ش واللج�ان
الش�عبيّة ،تمث�ل يف اقتح�ام ع�دد
م�ن مواقع جي�ش العدوّ الس�عودي
ومرتزقت�ه يف عمليتين منفصلتين،
ِ
س�قط فيهم�ا ع�دد م�ن الجن�ود
واملرتزق�ة بين رصي�ع
الس�عوديني
ِ
وجري�ح ،وتكبّ�دوا خس�ائ َر مادي�ة
متنوعة.
صــ َد ٌر عَ ْ
مَ ْ
س� َكريٌّ أفاد لصحيفة
املسيرة ب�أن وح�دات م�ن الجيش
واللج�ان ّ
نفـ�ذت ،مس�اء أم�س،
هجوما ً نوعيا ً واسعا ً عىل عدة مواق َع
يتمركز فيها جنود الجيش السعودي
يف املنطقة ،وذلك بعد رصد تحَ ـ ّركات
جن�ود الع�دوّ وحج�م ُقــــوَّاته�م
هناك بدقة عالية.

وأوضح ا َمل ْ
صــ َد ُر أنه جرى خالل
الهج�وم اقتحام تلك املواقع بش�كل
مباغ�ت ،م�ا أَدَّى إىل إرب�اك الجن�ود
السعوديني ،بالتزامن مع استهدافهم
بنيران مكثّف�ة ومس�دّدة أوقع�ت
العدي َد منهم بني رصيع وجريح فيما
الذ بقيتهم بالفرار.
وتم ّكن�ت ُقــــ�وَّات الجي�ش
واللجان خلال الهج�وم ،من تدمري
آليتني عسكريّتني للجيش السعودي،
كم�ا قام�ت الوح�دات املهاجم�ة
بتفجير ب�رج «الرقعة» العس�كريّ
بعبوات ناسفة.
ُ
الوح�دات املهاجم�ة
واغتنم�ت
ٍ
كمي�ات م�ن العتاد العس�كريّ الذي
كان يف تل�ك املواق�ع الس�عودية ،بعد
اقتحامها والتنكيل بمن كانوا فيها.
وبالتزام�نّ ،
ُ
ــــ�وَّات
نفـ�ذت ُق
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة هجوما ً
نوعي�ا ً آخ َر عىل ع�دة مواق َع يتمركز

مرتزق�ة الجيش الس�عودي يف
فيه�ا
ِ
التباب ُّ
الس�ود باملزرق ،وجرى خالل
ُ
املرتزقة
اس�تهداف مجاميع
العملية
ِ
وتحصيناتهم برضبات نارية مكثّفة
ومسدّدة ،ما أَدَّى إىل مرصع وإصابة
عدد منهم.
جان�ب آخر ،واصل�ت وحدات
من
ٍ
اإلس�ناد املدفع�ي للجي�ش واللجان
رضباته�ا على تجمع�ات ومواق�ع
ومرتزقته يف
جيش العدوّ الس�عودي
ِ
مختلف الجبهات الحدودية ،ورضبت
أم�س عدة تجمعات لهم يف ُ
كــ ٍّل من
الرمض�ة والحثرية وجبل اإلم بي يس
والخوبة يف جيزان ،وغرب الس�ديس
يف نجران ،وقبالة منفـذ علب بعسري.
ّ
ُ
الرضب�ات املدفعي�ة
وحقق�ت
ً
ٍ
دقيقة أس�فرت عن مرصع
إصابات
وإصابة عدد من الجنود الس�عوديني
واملرتزق�ة وكبّدته�م خس�ائ َر مادية
ِ
متنوعة.
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الرئيس امل ّشاط يصدر قرارات بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
القبائل وإعادة تنظيم هيئة الشؤون اإلنسانية
 :خاص
ُ
رئي�س املجل�س الس�يايس األعىل
أص�در
مهدي ّ
املشاط ،أمس الس�بت ،قرا َرين بشأن
إعَ ادَة تنظيم الهيئة الوطنية إلدَا َرة وتنس�يق
الش�ؤون اإلنس�انية ومواجه�ة الك�وارث،
وإنش�اء الهيئة العامة لشؤون القبائل لسنة
2018م.

ون�ص الق�رار على أن الهيئ�ة تتمت�ع
بالش�خصية االعتباري�ة واالس�تقالل امل�ايل
واإلداري وتخض�ع إلرشاف رئي�س الدول�ة،
ويت�وىل إدارتها (مجلس إدَا َرة الهيئة) املكون
من مدير مكتب رئاس�ة الجمهورية رئيس�ا ً
ملجل�س اإلدَا َرة ،نائ�ب رئي�س الهيئ�ة نائب�ا ً
لرئيس املجلس ،وأعضاء يمثّلون ( )12وزارة
باإلضافة إىل جهاز األمن القومي.

كم�ا ن َ َّ
�ص ق�رار إنش�اء الهيئ�ة العام�ة
لش�ؤون القبائ�ل «ب�أن تتمت�ع الهيئ�ة
بالش�خصية اعتبارية وتكون لها ذمة مالية
مستقلة وتخضع إلرشاف رئيس الدولة «
إىل ذلك صدر قرار رئيس املجلس السيايس
األعىل بتعيين صالح أحمد محم�د الضبيبي
وأحم�د عبدالرحم�ن النه�اري عضوي�ن يف
مجلس الشورى.

غضب واسع الستقبال مسقط نتنياهو والدوحة وأبو ظبي فرَق ًا رياضية صهيونية:

إسرائيل تغزو عواصم الخليج :نحو تحالف اسرتاتيجي برعاية أمريكية

رئيس اللجنة الثورية العليا يوجّه الشكر للحكومة الماليزية:

ماليزيا تعلن إكمال انسحابها من
تحالف العدوان على اليمن
 :متابعات

ُ
ّ
ً
َ�ل ماليزيا ،التي أعلنت،
تلق�ت
دولة العدوان الس�عوديّ
صفعة جديد ًة من قِ ب ِ
َ
أمس الس�بت ،إكمال انسحابها من دول تحالف العدوان األمريكي السعوديّ عىل
اليم�ن؛ تنفي�ذا ً للقرار الذي اتخذت�ه الحكومة املاليزية الجديدة برئاس�ة مهاتري
محمد يف يونيو املايض بالخروج من تحالف العدوان.
وأعلنت دولة ماليزيا ،مس�اء الجمعة الفائ�ت ،أن قواتها املوجودة يف عاصمة
دولة العدوان الرياض قد انسحبت بالكامل وعادت إىل ماليزيا.
جاء ذلك عىل لس�ان وزي�ر الخارجية املاليزي ،س�يف الدي�ن عَ بدالله يف ترصيح
عق�ب لقائه بوزير خارجية العدوان الس�عوديّ عادل الجبير ،الذي كان يف زيارة إىل
كواالملبور ،بأن قوات بالده التي انضمت للتحالف بقيادة السعوديّة ،غادرت الرياض.
وأضاف عَ بدالله ،أنه أ َ ْ
ط َل َع وزير خارجية العدوان السعوديّ عىل قرار الحكومة
املاليزية بانسحاب بالده من التحالف العسكريّ .
وكان وزير الدفاع املاليزي محمد سابو ،أعلن يف يونيو املايض أن بالده أعادت
النظر بتواجدها العسكريّ يف دولة العدوان السعوديّة.
يذك�ر أن الحكوم�ة املاليزية الس�ابقة املوالي�ة لدولة العدوان أرس�لت وحدة
عس�كريّة إىل الرياض يف  2015تحت ذريع�ة إجالء مواطنني ماليزيني من اليمن،
يف فرتة رئيس الحكومة املاليزي السابق ،نجيب عَ بدالرزاق ( 2009ـ .)2018
ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العليا محم�د عيل الحوثي
وإزا َء ه�ذه الخط�وة ش�كر
رئي�س الحكومة املاليزية مهاتري محمد ووزير خارجيتها س�يف الدين عبدالله،
معتربا ً هذه الخطوة انتصارا ً ملظلومية الشعب اليمني.
وقال رئيس الثورية العليا يف منشور له عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت:
َ
إعالن ماليزيا انس�حابَها الكيل «من جيوش املعتدين عىل اليمن» يمثل صفعة
إن
موجع�ة بوجه الجبير «معلِن العدوان عىل اليمن» ،مشيرا ً إىل بيان ماليزيا التي
أعلنت فيه «ارتكاب العدوان  5000خرق للقانون اإلنساني».

يتوعد بإقامة المظاهرات القادمة
باعوم ّ
أمام معسكرات ومقرات تحالف االحتالل

 :إبراهيم السراجي
أث�ار اس�تقبا ُل س�لطنة عُ م�ان وس�لطان
قاب�وس ب�ن س�عيد لرئي�س وزراء الكي�ان
الصهيون�ي بنيامين نتنياه�و يف العاصم�ة
العمانية مس�قط ،الكثريَ من ردود األفعال عىل
املس�تويني املحلي (داخل الس�لطنة) والعربي،
والتي لم يجد وزير الخارجية العماني يوس�ف
بن علوي أيَّ حرج فيها.
كان واضحا ً عىل املس�توى الشعبي العماني
ُ
وس َ
رفض هذه الزي�ارة رَ
عان ما انطلقت حملة
«عُ ماني�ون ض�د التطبيع» يف مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،ش�ارك فيها اآلالف من النش�طاء
العمانيين ،معربين عن رفضه�م القاطع لكل
أش�كال التطبي�ع ،رد فعل ال بد أن�ه لفت انتباه
القي�ادة العماني�ة إىل مغب�ة الت�ورط يف مل�ف
التطبيع.
فلس�طينياً ،س�ارعت حركة فت�ح إىل إعالن
موقفها وقالت يف بيان« :إن زيارة رئيس وزراء
االحتلال اإلرسائيلي نتنياهو لس�لطنة عُ مان
هو نس�ف ملبادرة السلام العربية القائمة عىل
أس�اس األرض مقابل السالم الش�امل ومن ث َ َّم
إقامة العالقات بني الدول العربية وإرسائيل».
وأضافت الحركة معتربة أن « ُكـ ّل ما يحدث
ه�و تطبيق رصي�ح لخط�ة نتنياهو كوش�نر
غرينبلات ،التي من أهم بنوده�ا فتح عالقات
مع الدول العربية وإرسائيل ثم النظر يف السالم
مع الفلسطينيني».
َ
موقفهم
أم�ا يف اليم�ن فج�دّد أنص�ا ُر الل�ه
الثاب�ت واملبدئي من أية خط�وات للتطبيع مع
الكيان الصهيوني وقال رئي�س اللجنة الثورية
محمد علي الحوث�ي :إن «زيارة رئي�س وزراء
ٌ
مدانة ،والهدف منها عزل
كيان االحتالل لعُ مان
عم�ان من أي لعب ل�دور إيجابي يف املس�تقبل
مع حلفائها وأصدقائه�ا ،وكان األحرى بها أن
تأخ�ذ العربة من دول طبّعت وخرست يف األخري
شعبها أوال ً واألمة بكلها ثانياً».
و ّ
أكـ�د الحوثي أن «الش�عب العماني املفعم
بالعروبة موقفه معروف :رفض التطبيع».

صهيوني متعدّد يف الخليج
•	حضو ٌر
ٌّ
لم تكن زي�ارة نتنياهو للعاصم�ة العمانية
ه�ي الح�دث الوحيد ،فف�ي الوقت ذات�ه كانت
ُكـ ٌّل من العاصمة اإلماراتية أبوظبي والقطرية
الدوح�ة تس�تضيفان فرق�ا ً رياضي�ة تش�ارك
رس�ميا ً يف بطولتين تس�تضيفهما الدولت�ان
وخاللهما ُرفِ َع الع َلم الصهيوني وعُ ِز َ
ف نشيدُه
الرسمي.
يف ه�ذا الس�ياق تس�اءل بي�ان حرك�ة فتح
الفلس�طينية «م�ا ج�دوى التطبي�ع العلن�ي
م�ن قب�ل عُ مان وقط�ر واإلم�ارات م�ع العدو
الصهيوني يف هذا الوقت ،وهم ليسوا دول طوق
ومواجهة مع االحتالل؟».
م�ن جانبه ،ق�ال املتحدث باس�م الخارجية
اإليرانية بهرام قاس�مي إن�ه «من وجهة نظرنا
ال ينبغي للدول اإلسلامية باملنطقة أن تفس�ح
للكي�ان الصهيوني الغاصب وبضغط من البيت
األبيض بالتحَ ـ ّرك إلثارة فتن ومش�اكل جديدة
يف املنطقة».
ُ
ُ
مجل�س
•	كلم�ة السر يف املنام�ة:
التعاون «الصهيوني»
وجدت الدو ُل الخليجية التي تش�هد عالقتها
بالكي�ان الصهيون�ي تناميا ً واضح�اً ،يف زيارة
ً
فرصة للتعبري ع�ن رغبتها يف
نتنياه�و لعم�ان
الوص�ول إىل تحال�ف ،تعد له الوالي�ات املتحدة،
يجم�ع ال�دول الخليجي�ة بإرسائي�ل باس�م
«مواجهة إي�ران» أ َ ْو ما وصفه وزير الخارجية
السعوديّ عادل الجبري «تحالف الرشق األوسط
االسرتاتيجي».
ُ
العاصم�ة البحريني�ة املنامة،
واس�تضافت
أمس السبت ،مؤتم َر األمن السنوي الذي يجمع
ال�دول الخليجي�ة بالوالي�ات املتح�دة بحضور
وزراء خارجي�ة الدول الخليجي�ة ووزير الدفاع
األمريك�ي جيم�س ماتي�س ،ومن هناك أش�اد
وزي�ر الخارجية البحريني بما وصفها «حكمة
السلطان قابوس» ،عىل خلفية استقبال األخري
لرئيس الوزراء اإلرسائييل.

قبيل انعقاد املؤتم�ر كان الرئيس األمريكي
دونال�د ترامب يف دفاعه عن النظام الس�عوديّ
يف قضي�ة الصحايف جمال خاش�قجي ،قال :إن
«الس�عوديّة قامت بأمور جيدة نحو إرسائيل».
إش�ارة التقطه�ا النظ�ام الس�عوديّ واعتربها
كلمة الرس للخروج من أزمة خاش�قجي ،وهو
م�ا ّ
أكـ�ده وزي�ر الخارجي�ة الس�عوديّ خالل
مش�اركته يف مؤتم�ر املنامة بقول�ه :إن عملية
السالم س�تكون مفتاحا ً للتطبيع مع إرسائيل.
هذه املرة لم يقل الجبري إن عملية السالم قائمة
عىل ما يسمى «املبادرة العربية» يف تحول يشري
إىل اس�تبدالها بصفقة القرن التي تمنح الكيان
الصهيوني السيادة عىل القدس املحتلة ومعظم
األرايض الفلسطينية.
كما بدا واضحا ً أن مجلس التعاون الخليجي
لم يع�د ق�ادرا ً عىل االلتئ�ام يف ظ�ل األزمة مع
قطر ولم يع�د له أي دور يف رعاية مصالح دول
الخليج ،غري أن هذا املجلس رَس َ
عان ما يتناىس
خالفات�ه وتقبَ ُل ُكـ ٌّل من الس�عوديّة واإلمارات
َ
الجل�وس جنب�ا ً إىل جن�ب مع قطر،
والبحري�ن
متناس�ية املقاطع�ة املع َلنة عندم�ا يكون ذلك
بحض�ور الجان�ب األمريكي ملناقش�ة الجوانب
املتعلق�ة بالتطبي�ع مع إرسائيل ب�ل والتحالف
معها.
يف ه�ذا الس�ياق ،ق�ال وزي�ر الخارجي�ة
الس�عوديّ  :إن «التع�اون األمن�ي م�ع قط�ر
مستم ّر وتحالف الرشق األوسط االسرتاتيجي
لن يتأثر بالخالف معها» ،تعبري جاء بعد كلمة
وزي�ر الدف�اع األمريكي جيم�س ماتيس الذي
ً
َ
مكتوفة
تق�ف
ق�ال إن الوالي�ات املتح�دة «لن
أمام تطوي�ر إيران برنامجها الن�ووي ،مبيناً:
وس�تواصل الرشاكة مع دول الخليج لتحقيق
االستقرار «.
ويتضح أن األزمة الخليجي�ة تظ ُّل تأثرياتُها
منحصر ًة يف إط�ار ال�دول الخليجي�ة وحدَها؛
ً
قائم�ة فق�ط على مصلحة
لتبق�ى املنظوم�ة
الكيان الصهيوني وإدخال�ه يف تحالف أمريكي
اإلعالن عن تش�كيله رس�ميا ً
َ
خليجي يتوقع أن
سيكون قريباً.

عدن ..الحراك الثوري ينظّم مسرية شعبية
كربى للمطالبة برحيل االحتالل ورفض
األنبوب النفطي باملهرة
 :عدن
ُ
ً
شعبية كربى ن ّ
ُ
مجلس
ظمها
مدينة عدن املحتلة ،أمس السبت ،مسري ًة
شهدت
الح�راك الثوري؛ احتجاجا ً عىل تردّي األوضاع االقتصادية واملعيش�ية وللمطالبة
برحيل دول العدوان من أراضيهم ورفضا ً لالحتالل السعوديّ واإلماراتي ملحافظة
املهرة وجزيرة سقطرى.
ُ
اآلالف
ويف املسرية التي جابت الشوار َع الرئيسية بمديرية كريرت وشارك فيها
ٍ
ش�عارات طالبت برحيل
م�ن أبناء ونس�اء محافظة عدن ردّد املش�اركون فيها
ٍ
يافطات ُكتب عليها «يرحل االحتالل الس�عوديّ اإلماراتي» و»ال
االحتالل ،رافعني
تحالف بعد اليوم» و»با يرحلوا با يرحلوا» وَ» نتضامن مع أبناء املهرة وسقطرى
ونرفض مد أنبوب النفط السعوديّ يف أرضنا».
ولقي�ت املسيرة الش�عبية الغاضبة يف ع�دن الكثريَ م�ن العوائ�ق يف محاولة
إلفش�الها ،حيث عمد جنو ُد الح�زام األمني التابع لالحتالل اإلماراتي إىل إفش�ال
املظاهرة ومنع إقامتها يف ش�وارع عدن وتش�ديد اإلجراءات األمنية املعقدة ،كما
أقدمت العدي َد من نقاط األمنية التابعة لالحتالل عىل إيقاف  7باصات من أعضاء
ومنارصي املجلس الثوري يف مدينة التواهي بعدن وعدم السماح لهم باملشاركة
يف مسرية األمس بكريرت.
إىل ذلك ندّد القيادي يف الحراك الجنوبي فادي باعوم بإجراءات األجهزة األمنية
التابع�ة لالحتلال اإلمارات�ي يف مدينة عدن تج�اه املتظاهرين ومنع املش�اركني
القادمني من مديريات أخرى الدخول إىل ساحة املظاهرة بكريرت.
وق�ال باعوم يف منش�ور عىل صفحته بـ «فايس�بوك» مس�اء أمس الس�بت،
س�يضطروننا غدا ً للقي�ام بها أمام معس�كرات ومقرات تحال�ف االحتالل ..فال
تختربون�ا ،مضيفاً :رغم احتج�از مواكبنا ورغم التش�ديد األمني والحصار عىل
كريتر إال أنن�ا أقمنا مظاهرتنا بنجاح وغدا أش�د وأقوى ،مبين�ا ً أن هذه العقلية
التافه�ة والبليدة واملنبطحة الذليلة أمام األجنبي لن توقفنا وس�تقام مسيراتنا
رغما ً عن أنوفكم.

العدد
()528


قبائل بني مطر تؤ ّكــد
مواصلة النفري العام لرفد
الجبهات باملزيد من الرجال
 :صنعاء
ّ
أكــدت قبائ ُل مديرية بن�ي مطر بمحافظة صنعاء،
أمس الس�بت ،جهوزيتَها الكاملة لرفد الجبهات باملزيد
من الرجال والغذاء ملواجهة الغزاة واملعتدين
ويف اللق�اء القبلي ال�ذي حض�ور وكي�ل املحافظ�ة
للقط�اع الغربي أحم�د الصماط ووكي�ل وزارة األوقاف
صالح الخوالني يف س�بيل الدفاع ع�ن الوطن والذود عن
الع�رض واألرض حتى تحرير كافة التراب الوطني من
ومرتزقتهم ،مؤ ّكــدين عىل رضورة تعزيز
دن�س الغزاة
ِ
االصطف�اف والوقوف يف خندق واح�د للتصدي للعدوان
وأدوات�ه والتوعية بم َ
ُخ ّ
ططاته الرامية لتمزيق النس�يج
االجتماعي وتفكيك الجبهة الداخلية.
وخلال اللقاء القبَلي دعت كلم�ة املحافظة التي
ألقاه�ا مدير مكت�ب الرتبية هادي عم�ار جمي َع أبناء
محافظ�ة صنعاء إىل التنب�ه من م َ
ُخ ّ
طط�ات العدوان
التي تحاول خلخلة الصف الوطني بعد الفش�ل الذريع
عس�كريًّا وسياس�يًّا ،مؤ ّكــدة عىل أهميّة االستمرار
يف رف�د الجبهات بالرج�ال والغذاء لل�ذود عن حياض
الوطن.
من جانبهم ،دعا مش�ايخ ووجهاء وأعيان بني مطر
كاف�ة قبائ�ل اليم�ن للتوجه لجبه�ات الع�زة والكرامة
لوض�ع حَ ـ ّ
�د النته�اكات الغ�زاة وال�رد عىل اس�تخدام
العدوان للورقة االقتصادية.
إىل ذلك ،أش�اد مرشف املحافظة عَ بدالباس�ط الهادي
بتضحي�ات قبائل بني مطر وكاف�ة مديريات املحافظة
يف الدف�اع عن الوطن وأمن�ه واس�تقراره ،مؤ ّكــدا ً عىل
�رك
رضورة استش�عار الجمي�ع للمس�ئولية والتحَ ـ ّ
للجبه�ات للتصدي للع�دوان وإفش�ال م َ
ُخ ّ
ططاته التي
تستهدف اليمن أرضا ً وإن ْ َساناً.

«التغذية املدرسية» توزّع
املساعدات الغذائية ألكث َر من
 450ألف أسرة يف  12محافظة
 :خاص
ّ
دش�ن مرشو ُع التغذية املدرس�ية واإلغاثة اإلن ْ َسانية،
أمس الس�بت ،عملية توزيع املساعدات الغذائية لـ 450
ألفا ً وَ 285أرسة نازحة ومترضرة يف  12محافظة.
وأوض�ح مدير عام املرشوع حم�ود األخرم أن الفرق
امليدانية التابعة للمرشوع ب�دأت عملية التوزيع يف أربع
محافظ�ات منه�ا  86ألف�ا ً و 542أرسة بصع�دة57 ،
ألف�ا ً وَ 155أرسة ب�إب 91 ،ألف�ا ً وَ 353أرسة بتع�ز24 ،
ألف�ا ً وَ 734أرسة بعم�ران ،ضم�ن خطة ش�هر أكتوبر
للعام الج�اري ،مؤ ّكــدا ً بأن العملية س�تبدأ التوزيع يف
بقية املحافظات املس�تهدفة منه�ا 8 :آالف و 424أرسة
بصنع�اء 28 ،ألفا ً و 103أرس بالبيض�اء 33 ،ألفا ً و824
أرسة باملحوي�ت 33 ،ألف�ا ً و 244أرسة بحج�ة 63 ،ألفا ً
و 678أرسة بأمان�ة العاصم�ة 15 ،ألف�ا ً و 883أرسة
بالحدي�دة ،و 4آالف و 231أرسة بالجوف 3 ،آالف و114
أرسة بم�أرب» ف�ور االنته�اء م�ن عملية ترحي�ل املواد
الغذائية.
وأشار األخرم إىل أن عملية التوزيع التي ترشف عليها
لجان مركزي�ة ومحلية تتم عرب ألف و 928مرك َز رصف
متواجدة يف مدارس  92مديرية باملحافظات املس�تهدفة
لضمان إيصالها ملستحقيها ،مثمنا ً دعم برنامج األغذية
العامل�ي وإس�هاماته يف تخفي�ف أعب�اء األرس املترضرة
والنازحة ،ال س�يما يف ظل الظروف االستثنائية الصعبة
التي تمر بها بالدنا.

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

4

أخبار

حألا

19فص 19ص 1919
28بوتكأ 28أ 228

ويشدد على ضرورة تحسين الخدمات:
ّ
المحافظ يزور «غمر» الحدودية

قيادة محافظة صعدة تناقش طرق مالحقة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائم بحق املدنيني يف املحافظة
 :صعدة

أدان اجتما ٌع لقيادة محافظة صعدة،
أمس استمرا َر جرائم العدوان األمريكي
بقي�ادة الس�عوديّة واإلم�ارات بح�ق
املدنيين ،مؤ ّكــدا ً ب�أن الجرائم لن ت ُم َّر
دون عقاب وس�تتم مالحق�ة مرتكبيها
عرب املحاكم املحلية والدولية.
وناقش االجتما ُع الذي ترأّسه محافظ
صع�دة ُ
س�بُ َل وط�رق متابع�ة مرتكبي
الجرائم بحق أبناء محافظة صعدة ،ويف
مقدمتها جريمة العدوان التي استهدف
فيه�ا حافلة محملة باألطفال يف س�وق
مدين�ة ضحي�ان ،مؤ ّكــدا ً على أهميّة
متابع�ة مجرم�ي الح�روب يف املحاك�م
املحلية والدولية.
ويف االجتماع الذي اس�تعرض تقريرا ً
�ر مكت�ب حق�وق اإلن ْ َس�ان
قدم�ه مدي ُ
بمحافظة صعدة ع�ن الجرائم املرت َكبة
بحق أبناء املحافظة والتي راح ضحيتها
آالف املدنيين م�ا بين ش�هيد وجريح،
أبرزها اس�تهداف حافلة أطفال وس�ط
س�وق مدينة ضحيان يف الـ 9من ش�هر
أغس�طس الفائ�ت ،والت�ي اعترف بها
تحالف الع�دوان وراح ضحيتها  106ما

بني شهيد وجريح.
َ
وحث املحاف ُ
ّ
كافة الجهات
ظ ع�وض
ذات العالق�ة بإع�داد ملف�ات َ
خ َّ
اص�ة
تش�مل كاف�ة الجرائ�م الت�ي ارتكبه�ا
ويرتكبها العدوان بحق الش�عب اليمني
منذ الـ 26من مارس 2015م ،فيما أدان
املجتمعون اس�تمرار الع�دوان بارتكاب
الجرائم بحق املدنيني ،والتي كان آخرها
استهداف مغسل للخرضوات يف مديرية
بي�ت الفقيه بمحافظ�ة الحديدة ،والتي
راح ضحيته�ا نح�و  32م�ا بني ش�هيد
وجري�ح ،معتربين ذلك جرائ� َم حرب ال
تس�قط بالتق�ادم ،وس�ينال مرتكبيها

جزاءَهم العادل.
وتطرق االجتماع لعدد من اإلجراءات
القضائي�ة التي يت�م اتّخاذُه�ا إزاء تلك
ُ
النيابة
الجرائ�م ،والتي اس�تعرض فيها
العام�ة ع�ددا ً م�ن امللف�ات الت�ي يت�م
إعداده�ا ملالحقة تحالف الع�دوان أمام
املحاكم الدولية واملحلية ،كما ُقدّم خالل
االجتم�اع تقري�ر إلدَا َرة البحث الجنائي
ح�ول تحري�ز تل�ك الجرائ�م واألدل�ة
الجنائي�ة الت�ي ت�م معاينتها م�ن قبل
املعنيني يف مسارح الجريمة.
ويف الختام أق�ر املجتمعون عددا ً من
اإلجراءات الهادف�ة عن كيفية التعاطي

م�ع جرائم الع�دوان بح�ق املدنيني من،
ُ
حي�ث التوثي�ق واألرش�فة وتس�هيل
االستفادة من املعلومات التي تتضمنها
التقارير َ
الخ َّ
اصة بتلك الجرائم.
ويف س�ياق منفصل ،ناقش محافظ
صع�دة م�ع قي�ادة مديري�ة غم�ر
الحدودية خالل زيارته ،أمس الس�بت،
احتياج�ات املديري�ة م�ن الخدم�ات
األساس�ية ،والت�ي ّ
أكــ�د فيه�ا عىل
رضورة توفري االحتياجات األساس�ية
للمديرية َ
خ َّ
اصة يف ظل ما تمر به البلد
من عدوان ظالم وحصار جائر ،مهيبا ً
بتع�اون كاف�ة الجهات مع الس�لطة
املحلية باملديرية.
ولف�ت ع�وض إىل أهميّ�ة تحسين
األداء والعم�ل اإلداري للمجل�س املحيل
للمديرية والعمل على النهوض بعملية
التنمية وتحسني مستوى الخدمات.
�ر املديري�ة عريج
ب�دوره أش�ار مدي ُ
إىل الجه�ود التي تبذلها قيادة الس�لطة
املحلي�ة باملديري�ة للنه�وض بعملي�ة
التنمي�ة وتوفري ما أمك�ن من الخدمات
األساس�ية يف ظل اس�تمرار الع�دوان..
مؤ ّكــ�دا ً اس�تمرار أبن�اء املديري�ة يف
صمودهم ملواجهة العدوان.

قبائل شبام كوكبان تج ّدد دع َمها املطلق للجيش واللجان الشعب ّية يف مواجهة العدوان
 :المحويت

جدّدت قبائ ُل مدينة ش�بام كوكبان
محافظ�ة املحوي�ت ،أم�س الس�بت،
دعمَ ه�ا املطل�ق للجي�ش واللج�ان
الشعبيّة يف مواجهة قوى العدوان حتى
تحقيق النرص.
ويف الوقفة االحتجاجية التي ش�ارك
فيه�ا ممثلو املجل�س املحلي والعقال
واملش�ايخ ،ن�دّد املش�اركون بجرائ�م
العدوان بحق ش�عبنا اليمن�ي وآخرها
اس�تهداف مواطنين يف مديرت�ي بيت
الفقي�ه والحايل يف محافظ�ة الحديدة،

مناش�دين أحرار العالم ممن تبقى لهم
�ر حية إلدانة الع�دوان وجرائمه
ضمائ ُ
اليومي�ة بح�ق أطف�ال ونس�اء اليمن
واملطالبة بوقف العدوان والحصار.
ودع�ت قبائل مدينة ش�بام كوكبان
جمي�ع املكونات السياس�يّة يف املديرية
إىل التحَ ـ ّرك الفعال انطالقا ً من الشعور
باملس�ؤولية يف التصدي للع�دوان ورفد
الجبه�ات بامل�ال والرج�ال وقواف�ل
العط�اء ،ونب�ذ الخالف�ات وتفوي�ت
الفرص�ة على ق�وى الغ�زو واالحتالل
وتوحيد الصفوف لتحرير كامل األرايض
ومرتزقتهم.
اليمنية من دنس الغزاة
ِ

مؤسستا التكافل وأحرار اليمن توزّعان  200حقيبة
ّ
مدرسية على أبناء األسرى واملفقودين بحجة
 :حجة
ّ
مؤسس�تا التكاف�ل
وزع�ت
االجتماع�ي وأحرار اليم�ن بالتعاون
م�ع منظم�ة بن�ت الحسين ،أم�س
َ
ومبالغ
السبت 200 ،حقيبة مدرسية
مالي�ة ألبن�اء األرسى واملفقودي�ن
بمحافظة حجة.
وأثن�اء التوزيع ال�ذي حرضه عد ٌد
م�ن وكالء محافظ�ة حج�ة ،وه�م
محمد عيل الق�ايض الدكتور عبدامللك
حج�اف ،والدكت�ور ط�ه الحم�زي،
واملدي�ر التنفيذي لصن�دوق النظافة
والتحسني املهندس محمد الكحالني،
أشاد الوكيل القايض باللفتة الكريمة
ّ
ملؤسس�تي التكاف�ل االجتماع�ي
وأحرار اليمن وما تقوم به من جهود
بالتع�اون مع منظمة بنت الحسين

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

مرتزقة العدوان
ينهبون مدارس
يف عدن
 :عدن

لالهتمام بأبن�اء األرسى واملفقودين
اص ً
َ
خ َّ
�ة يف ظ�ل األوض�اع املعيش�ية
الصعب�ة الت�ي يمر به�ا البل�د جراء
استمرار العدوان والحصار.
وثمّ �ن الق�ايض م�ا تقدم�ه
ّ
املؤسستان من مساهمات للتخفيف
م�ن معان�ات املواطنين واألعب�اء

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

االقتصادي�ة الت�ي أثقل�ت كاهله�م،
مشيرا ً إىل أن تقدي َم العون واملساعدة
ألرس األرسى واملفقودي�ن ه�و أق�ل
م�ا يمك�ن تقديم�ه له�م للتخفي�ف
م�ن معاناته�م ،مؤ ّكــ�دا ً أن قي�ادة
املحافظة تويل أبناء الشهداء واألرسى
واملفقودين جُ َّل اهتمامها.

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

كش�ف مواطنون وأوليا ُء األمور
يف مدين�ة ع�دن املحت ّل�ة ع�ن قيام
املرتزق�ة بنهب مس�اعدات تتضمن
ِ
مس�تلزمات مدرس�ية للطلاب
والطالب�ات يف ع�دن واملحافظ�ات
الجنوبي�ة الواقع�ة تح�ت س�يطرة
االحتالل اإلماراتي.
ووفق�ا ً لصحيف�ة «ع�دن الغ�د»
املوالية للعدوان ،فقد تساءل املواطنني
ع�ن مصير املس�تلزمات املدرس�ية
املقدم�ة قبل ح�وايل ش�هر تزامنا ً مع
بداية العام الدرايس.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة
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مؤسسة الطرق والجسور على تسريع وتيرة العمل:
ح ّث ّ

حامد يطّلع على أعمال صيانة وترميم الطرق والشوارع بمحافظة إب
 :إب:

ّ
ح�ث مدي ُر مكت�ب رئاس�ة الجمهوري�ة ،أحمد
َ
املؤس َ
ّ
العام�ة للطرق والجس�ور ،عىل
س�ة
حام�د،
ترسي�ع وترية العم�ل لصيان�ة وترمي�م الطرقات
والشوارع بمحافظة إب ،أمس السبت ،خالل زيارة
تفقدية ملرشوع صيانة وترميم الطرقات بش�وارع
املدينة برفقة عددا ً من الوزراء ومحافظ املحافظة
عبدالواحد صالح ،أمس السبت.،
وخالل الزيارة التفقدية ،اطلع حامد عىل سير
عمل املشروع البال�غ تكلفت�ه  250ملي�ون ريال

بتموي�ل صن�دوق صيانة الط�رق وبنس�بة إنجاز
بلغت  ،30%إضافة إىل سفلتة وصيانة نقيل الركة
خط مش�ورة العدين البالغ تكلفته  484ألف دوالر
بتمويل الصندوق العربي وبنس�بة إنجاز بلغت 25
باملائة ،مثمّ نا ً جهو َد قيادة املحافظة لتحريك عجلة
التنمية من خالل تنفيذ عدد من املشاريع الخدمية
التي تخدم املواطنني.
و ّ
أكـد مدي ُر مكتب الرئاس�ة أن تنفيذ املش�اريع
الخدمي�ة تأت�ي يف ظل م�ا تنعم ب�ه املحافظة من
أم�ن واس�تقرار ،إضاف�ة إىل احتضانه�ا للنازحني
مؤس َ
م�ن مختل�ف املحافظات ،حاثّ�ا ً
ّ
س�ة الطرق
والجسور عىل ترسيع وترية العمل إلنجاز املرشوع

يف موع�ده الزمني املح�دّد ،بما يخ ُ
�د ُم حركة النقل
والسير عىل هذا الخط الرابط بين محافظتَي إب
والحديدة.
من جانبه ،أشار محافظ إب إىل أن تنفيذَ املرشوع
وبقية مشاريع الطرق يأتي ضمن خطة املحافظة
إلعَ ادَة تأهيل وصيانة مشاريع الطرق بما يتواكب
م�ع احتياجاتها من املش�اريع الرضورية ،مؤ ّكـدا ً
اس�تعدا َد قيادة املحافظة والس�لطة املحلية لتذليل
الصعوبات التي قد تعرتض سير العمل بمشاريع
ُس�ه ُم يف اس�تكمال تنفيذ مش�اريع
الط�رق ،بما ي ِ
البُنَى التحتية الرضورية يف مختلف القطاعات.

منظّمة أوكسفام :السعود ّية ال تكرتث بأرواح املدنيني يف اليمن
 :متابعات:

ظ ُ
ناش�دت من ّ
م�ة “أوكس�فام” اإلن ْ َس�ـانية،
أم�س األول ،كالً م�ن بريطانيا والوالي�ات املتحدة
وحكوم�ات أ ُ ْ
�رى أوروبي�ة ،تعلي�ق مبيع�ات
خـ َ
بسبب عدم اكرتاثها بأرواح
ّة؛
ي
السعود
األسلحة إىل
ِ
املدنيني يف الحرب يف اليمن.
ظ ُ
أكـ�دت املن ّ
و ّ
مة يف بيان لها أن “الحربَ الدائر َة
ً
ً
ُ
ّ
يف اليم�ن تحصد مدنيا واحدا كــل ثالث س�اعات،

ً
مطالبة كالً من الواليات املتحدة وبريطانيا وسائ َر
الدول األوروبي�ة بوقف مبيعاتها من األس�لحة إىل
الس�عوديّة” التي تقود منذ  2015عدوانا ً عسكريا ً
عىل اليمن.
وأوضح�ت “أوكس�فام” أنّه اس�تنادا ً إىل أرقام
جمَ عَ ها مرشو ُع «س�يفيليان إمباكت مونيتورينغ
بروجكت» ،فقد قتل يف الحرب الدائرة يف اليمن 575
مدني�اً ،بينه�م  136طفالً ،يف الفترة املمتدة بني 1
أغسطس و 15أكتوبر املاضيني.
وأضاف بيان أوكس�فام « أوقع العدوان بحسب

األم�م املتح�دة ،أ َ ْكثَــ�ر من عشرة آالف ش�هيد،
علما ً بأن من ّ
ظمات حقوقيّ�ة تقدّر العدد الحقيقي
للش�هداء بخمس�ة أضع�اف ه�ذا الرقم ،وتس�بّب
بأس�وأ أزم�ة إن ْ َس�ـانية يف العالم ،وهذا األس�بوع
ح ّذر مس�اعد األمني العام لألمم املتحدة للش�ؤون
اإلن ْ َس�ـانية مارك لوكوك من ّ
أن  14مليون شخص
ق�د يصبحون “عىل ش�فا املجاعة” خالل األش�هر
املقبل�ة يف اليم�ن يف ح�ال اس�تمرت األوض�اع عىل
حالها يف هذا البلد».

سفير الفار هادي بالقاهرة يطلب من السلطات المصرية منع دخول اليمنيين حاملي جوازات صادرة من صنعاء:

احتجاز قيادات يمنية سابقة بينهم سياسيون
وسفراء مع عائالتهم يف مطارات القاهرة
 :خاص:

املرتزق�ة املعينني من
تت�واىل فضائ�حُ الس�فراء
ِ
مجس�دين أبش�ع وأقب�ح ُ
ّ
صو َِر
قب�ل الفار هادي،
الدبلوماس�ية يف العال�م وذلك من خلال التعيينات
املبنية عىل الش�للية واملحاصصة العائلية بعيدا ً عن
الخربة والكفاءة واألحقية لتويل هكذا مناصب.
ويف آخ�ر تل�ك الفضائ�ح احتج�زت الس�لطات
املرصية ،أمس األول ،عددا ً من السفراء والسياسيني
والقيادات اليمنية الس�ابقة مع أرسهم وأطفالهم
يف ثالثة مطارات مرصية بنا ًء عىل طلب من س�فري

املرتزق محمد مارم.
الفار هادي
ِ
وق�ال رئي�س تحرير جري�دة «إيلاف» اليمنية
محم�د الخام�ري :إن احتجاز املس�ئولني اليمنيني
بسبب رعونة
الس�ابقني يف مطارات القاهرة تأتي؛
ِ
املرت�زق يف القاه�رة محمد
وعت�ه وغب�اء الس�فري
ِ
م�ارم الذي يفرتض أنه س�فري ُكــ� ّل اليمنيني بال
اس�تثناء ،مضيف�ا ً «لكن�ه ونظ�را لع�دم خربته يف
العم�ل الدبلومايس يتعامل مع املنصب كما لو كان
اص ً
ً
مزرعة َ
خ َّ
ـة ب�األرسة منحها إياه كبري العائلة،
ويو ّزع خرياتها ملن يشاء ويمنعها عن من يشاء».
وأوض�ح الصحف�ي الخام�ري يف منش�ور عىل

صفحت�ه ب�ـ «الفيس�بوك» أم�س ،إىل أن الس�فري
املرتزق مارم أرس�ل إىل الس�لطات املرصية مذكر ًة
ِ
رسمية يطلب منهم منع دخول أي جواز دبلومايس
يمني صادر بعد  1يناير  2015من وزارة الخارجية
بصنعاء ،م�ع إرفاق األرقام التسلس�لية للجوازات
الت�ي ص�درت م�ن وزارة الخارجي�ة يف الري�اض،
على اعتب�ار أن ما عداها ألي ش�خص يس�مح له
بالدخ�ول؛ ألن الجوازات الدبلوماس�ية كلها تكتب
مكان اإلصدار وزارة الخارجية دون تحديد املدينة،
الرياض أ َ ْو صنعاء كالجوازات العادية.

ر ّددوا هتافات «الموت إلسرائيل»
إلقاءه للمحاضرة:
ورفضوا َ

طالب يف الجامعة األمريكية
ٌ
ببريوت يصرخون بوجه
بروفيسور أمريكي بسب ِب
انحيازه للكيان الصهيوني
 :متابعات:

رصَ َخ ع�د ٌد من طلاب الجامعة األمريكي�ة يف بريوت،
بشعارات مناهضة للكيان الصهيوني والسياسة العدائية
التي تنتهجُ ها اإلدَا َر ُة األمريكية برئاسة ترامب.
وأوضحت مصاد ُر إعالمي�ة لبنانية أن الطالب رصخوا
بوج�ه بروفيس�ور أمريكي يدع�ى «جي�ف ماكماهان _
جامعة أوكس�فورد» على خلفية انحيازه لكي�ان املحت ّل
اإلرسائييل.
ُلقي محارض ًة
وأضافت املصاد ُر أن «ماكماهان» جاء لي َ
يف الجامعة األمريكية ببيروت تحت عنوان «إعَ ادَة النظر
بأخالقي�ات الح�رب» ،مشيرة إىل أن الطلاب رصخ�وا
بوجهه بشعارات «املوت إلرسائيل» و»يا صهيوني إسمع
إس�مع ..فلس�طني بدها ترجع» ،كما رفعوا الفتات تدعو
إىل مقاطع�ة إرسائيل وتتضامن مع غزة وأطفالها ،الفتة
إىل أن الطالب غادروا القاعة بغرض إيصال رس�الة قوية
للربوفيسور األمريكي.
وتداول نش�طاء ووس�ائل اعالم مقط�ع فيديو أظهر
الربوفيس�ور األمريك�ي يف موق�ف حرج يتف�رج صامتا ً
الطالب وهم يرصخون بوجهه بتلك الش�عارات ،معبرّ ين
عن رفضهم القاطع ملجيئه.
ُ
موقف الطالب يف ظل الصم�ت املخزي للحكام
ويأت�ي
والساس�ة الع�رب إزاء ما تمارس�ه أمري�كا وإرسائيل يف
املنطقة من انتهاكات وحشية.

اعتبرت هذه الممارسات انتهاكاً للقوانين الدولية:

شركة النفط تطالب األمم املتحدة بالتحقيق يف آليتها املعرقلة لدخول السفن
 :خاص:

بالتزامُن مع تصاعُ ِد أصوات عدد من
الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملطالبة
بوقف الح�رب عىل اليمن ،واملح ّذرة من
الكارث�ة اإلنس�انية التي يعان�ي منها
الش�عبُ اليمني جراء استمرار العدوان
منذ ما يق�ارب األربعة أع�وام ،تواصل
آلية األم�م املتحدة للتحقي�ق والتفيش
عرقلة دخول السفن النفطية إىل ميناء
الحدي�دة وللم�رة الرابع�ة خلال أق�ل
م�ن  15يوما ً وذل�ك بمنعها للس�فينة
« »DISTYA PUSHIمن الدخول وعدم

منحها الترصيح بالرغم من اس�تكمال
« »UNVIMإلجراءات تفتيش�ها املقرة
واملعمول بها من�ذ بداية العدوان ،وهو
م�ا اعتربت�ه رشك�ة النف�ط اليمنية يف
بيان صادر عنها أمس الس�بت انتهاكا ً
لقواع�د وأخالقي�ات عم�ل املن ّ
ظم�ات
األممي�ة ،مطالب�ة األمني الع�ام لألمم
املتح�دة أنطوني�و غوتريي�ش واألمني
العام املساعد للشؤون اإلنسانية مارك
لوكوك ومندوب األمين العام إىل اليمن
مارت�ن غريفيث ،بفت�ح تحقيق عاجل
مع اآللي�ة ج�راء انحرافها ع�ن ُكــ ّل
الثوابت والسياس�ات التي تعلنها األمم

املتحدة وانتهاكها للقوانني الدولية.
وأشارت رشكة النفط يف بيانها الذي
تلقت صحيفة املسيرة نسخة منه ،إىل
مخالفة الـ « »UNVIMللمهام املوكلة
إليها ،وعرقلة دخول الس�فن النفطية
من خالل عدد من املمارسات املنحرفة
التي أنتهجها مؤخراً ،معربة عن قلقها
م�ن أن تك�ون اآللية قد أضح�ت جزءا ً
م�ن أدوات تحالُـف الع�دوان ،الفتة إىل
أن اإلجراءات التعسفية آللية التحقيق
والتفي�ش التابع�ة لألم�م املتح�دة
وعرقلته�ا لدخ�ول الس�فن النفطي�ة
تجعله�ا رشي�كا ً رئيس�يا ً للع�دوان يف

مفاقمة الوضع اإلنساني يف اليمن.
ِ
اإلج�راءات
واعتبرت الرشك�ة
التعس�فية آللي�ة التفتي�ش والتحقيق
التابع�ة لألم�م املتح�دة انحراف�ا جليا
ع�ن امله�ام املوكل�ة إليه�ا ،وانته�اكا
واضحا للقي�م واملبادئ التي قامت عىل
ّ
املؤسس�ة الدولي�ة وتس�تمد
أساس�ها
منها مرشوعيتها ،ويف مقدمتها الحياد
واالس�تقالل يف ف�ض املنازع�ات ومنع
انتهاك حقوق اإلنسان.
ودع�ا البي�ا ُن األم َ
ين الع�ام لألم�م
املتح�دة أنطوني�و غوتريي�ش واألمني
العام املساعد للشؤون اإلنسانية مارك

لوكوك ومندوب األمين العام إىل اليمن
مارتن غريفيث «أن يرشعوا عىل الفور
يف فتح تحقيق عاجل مع اآللية ،مؤ ّكدا
على أن ممارس�ات اآللي�ة يف الفترة
األخرية تنتهك القوانين الدولية ،وأنها
انحرفت عن ُكــ ّل الثوابت والسياسات
الت�ي تعلنها األمم املتح�دة ،والتي كان
آخره�ا ترصي�ح األمني العام املس�اعد
ال�ذي ّ
أك�د في�ه على أهميّ�ة تس�هيل
دخول الس�لع دون قي�ود ،ودعم العمل
اإلنس�اني ،مح� ّذرا ً م�ن أي�ة قي�ود أو
إجراءات تحد من التدفق السهل للسلع
وغريها.
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كشفت خطوات العدوان لتدمير االقتصاد بدء بالحصار ونـــــ

نيويورك تايمز :السعود ّية تصن ُع املجاعــــــــــ
ُ
صحيفة «نيويورك تايمز» مطلع هذا األسبوع ،تقريرا ً
نرشت
بعنوان «مأساة الحرب السعوديّة» استعرضت فيه جوانبَ
ً
بسيطة من تفاصيل الكارثة اإلن ْ َسانية الكربى التي تسبّب بها
تحالُـف العدوان يف اليمن من خالل تدمريه لالقتصاد واستهداف
ُ
الصحيفة من الصمت
لقمة عيش املواطن اليمني ،واستغربت
الدويل املخزي تجاه ُكــ ّل ذلك ،مؤملة أن يبدأ العالم بااللتفات
إىل اليمنيني الذين يسقطون ضحايا املجاعات واملجازر التي
يصنعها ويرتكبها النظام السعوديّ  ،كما التفتت إىل الصحفي
«خاشقجي» الذي قتله النظا ُم ُ
نفسه!
اص ً
ً
ترجمة َخ َّ
ـة للتقرير..
فيما ييل تنشرُ ُ صحيفة «املسرية»

 :ترجمة:
ضرار الطيب:
دمــر االقتصا َد اليمني
«التحالُـف» ّ
املدمّ
الح�ربُ
ــ�رة يف اليم�ن
حظي�ت
ُ
حيث
باهتم�ام أكبرَ يف اآلون�ة األخيرة،
أَدَّى الغضب من قتل معارض سعوديّ يف
اس�طنبول إىل تسليط الضوء عىل األعمال
أماكن أ ُ ْ
خـ َرى .وقد ت ّ
َ
ركزت
الس�عوديّة يف
أقسى االنتق�ادات للح�رب الت�ي قادتها
الس�عوديّة على الغ�ارات الجوي�ة الت�ي
قتل�ت َ
آالف املدنيين يف حفلات الزف�اف
والجن�ازات والحافلات املدرس�ية ،بدعم
أمريكي بالقنابل واملخابرات.
لك�ن خبرا َء اإلغاث�ة ومس�ؤويل األمم
املتحدة يقولون إن هناك ش�كالً آخ َر من
الح�رب الخبيث�ة يج�ري ش�نّه يف اليمن،
وه�ي ح�ربٌ اقتصادية تفرض خس�ائ َر
فادح�ة عىل املدنيني وته�دّد اآلن بتحويل
البالد إىل مجاعة ذات أبعاد كارثية.
تح�ت قي�ادة ويل العه�د محم�د ب�ن
س�لمان ،ف�رض التحالُ ُ
ـ�ف بقي�ادة
ً
مجموعة
الس�عوديّة وحلفائه اليمنيين
م�ن اإلج�راءات االقتصادي�ة العقابي�ة
ُ
ته�دف إىل تقوي�ض (الحوثيين)
الت�ي
الذين يس�يطرون عىل شمال اليمن .لكن
ه�ذه اإلج�راءات ـ بم�ا يف ذل�ك الحصار
ال�دوري ،والقي�ود الصارم�ة املفروض�ة
عىل االسترياد ،ومنع رواتب حوايل مليون
موظ�ف مدن�ي ـ أثقلت ظه�ور املدنيني،
ً
دافعة باالقتصاد نحو االنهيار ،وباملاليني
من املواطنني نحو مزيد من الفقر.
تلك التدابري تس�ببت بإحداث خس�ائ َر
بطيئ�ة :تدمري البُنية التحتية ،وخس�ارة
الوظائ�ف ،وضع�ف العُ مل�ة وارتف�اع

ه � �ج � �م� ��ات حت � ��ال � ��ف ال� � � �ع � � ��دوان ع � �ل� ��ى االق � �ت � �ص� ��اد
ال� �ي� �م�ن��ي ح � � ��رم امل� ��وظ � �ف� ي��ن م � ��ن ال � � ��روات � � ��ب ورف � ��ع
أس� �ع ��ار امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وت �س �ب��ب ب ��اهن �ي ��ار ال�ع�م�ل��ة
األس�عار .ولك�ن يف األس�ابيع األخيرة
ارتفع�ت وتير ُة االنهي�ار االقتص�ادي
بسرُ عة مفزعة ،مما دفع كبار مس�ؤويل
األمم املتحدة إىل مراجعة توقعاتهم بشأن
املجاعة.
قال مارك لوكوك ،وكيل أمني عام األمم
املتحدة للش�ؤون اإلن ْ َسانية ،أمام مجلس
األم�ن يوم الثالث�اء الفائ�ت« :هناك اآلن
خط ٌر واضحٌ ملجاعة كبرية وواسعة تغزو
اليم�ن» ،وق�ال إن ثمانية ماليين يمني
يعتم�دون بالفعل على املعونات الغذائية
الطارئ�ة من أج�ل البقاء ،وه�و رقم قد
يصل قريبا ً إىل  14مليون نسمة ،أ َ ْو نصف
سكان اليمن.
«الن�اس يعتق�دون أن املجاع�ة ه�ي
مُجَ ـ ّرد نقص يف الغذاء» يقول أليكس دي
وال ،مؤل�ف كتاب «املجاع�ة الجماعية»
ال�ذي يحل�ل املجاع�ات الحديث�ة الت�ي
صنعه�ا اإلن ْ َس�ان .لك�ن يف اليم�ن يتعلق
األمر بالحرب عىل االقتصاد.
لم ترد السفار ُة السعوديّة يف واشنطن
على أس�ئلة ح�ول سياس�ات بالده�ا يف
اليمن .لكن املسؤولني السعوديّني دافعوا
ع�ن أفعاله�م ،مستش�هدين بالصواريخ
الت�ي أطلقه�ا الحوثيون عبر حدودهم.
ويشري السعوديّون إىل أنهم ،مع اإلمارات

العربية املتح�دة ،من بني أ َ ْكثَــر املانحني
بسخاء لجهود اإلغاثة اإلن ْ َسانية يف اليمن.
لك�ن ه�ذه «الجه�ود» طغ�ت عليه�ا
ُ
هجمات التحالُـف عىل االقتصاد اليمني،
بما يف ذلك حِ رم�ان املوظفني املدنيني من
الروات�ب ،والحصار الجزئ�ي الذي أَدَّى إىل
ارتفاع أس�عار امل�واد الغذائي�ة ،وطباعة
كمي�ات هائلة م�ن األوراق النقدية ،مما
تسبّب بانهيار العُ ملة.
وأدّى الهج�وم من أجل االس�تيالء عىل
الحدي�دة (هج�وم تحالُـ�ف الع�دوان)
ال�ذي بدأ يف يوني�و ،إىل تهديد خط الحياة
الرئيسي لل�واردات إىل ش�مال اليم�ن،
وتس�بب يف ترشي�د  570أل�ف ش�خص،
ودفع بأ َ ْكثَــر من ذلك إىل حافة املجاعة.
َ
املجاعة
وقد ح ّذر السيد لوكوك من أن
ُهنا «ستكون أكربَ بكثري من أي يشء آخر
ش�هده أي محرتفني يف ه�ذا املجال خالل
حياتهم العملية».
ُ
الحكوم�ة
يف ع�ام  ،2016قام�ت
ُ
املدعوم�ة من الس�عوديّة بنق�ل عمليات
البن�ك املرك�زي من العاصم�ة صنعاء إىل
مدين�ة ع�دن الجنوبي�ة .وقال مس�ؤول
غربي كبري إن البن َك الذي تميل سياس�اته
اململك�ة العربية الس�عوديّة بدأ يف طباعة
كميات هائلة من األم�وال الجديدة600 ،

مليار ريال عىل األقل.
وتس�ببت األم�وال املطبوع�ة الجديدة
بدوامة تضخمي�ة أدّت إىل تآكل قيمة أية
مدخرات لدى الناس.
كم�ا توق�ف البن�ك ع�ن دف�ع رواتب
موظف�ي الخدمة املدني�ة يف املناطق التي
ُ
حي�ث يعيش
يس�يطر عليه�ا الحوثيون،
 80٪م�ن اليمنيين .وم�ع بق�اء القطاع
الحكوم�ي كأكبر قط�اع عم�ل ،فج�أ ًة
أصبح�ت مئ�ات اآلالف م�ن العائلات يف
الشمال ال تمتلك أيَّ دخل.
وتأخ�ذ الح�رب االقتصادي�ة أش�كاال ً
أُ ْ
خـ َرى أيضاً .ففي ورق�ة حديثة ،قامت
مارثا مون�دي ـ وهي مح�ارضة يف كلية
لن�دن لالقتص�اد ـ بتحلي�ل الرضب�ات
الجوية للتحالُـف يف اليمن ،واكتشفت أن
هجماته عىل الجس�ور واملصانع وقوارب
الصيد وحتى الحقول تشري إىل أنها تهدف
إىل تدمري إنتاج الغذاء وتوزيعه يف املناطق
التي يتواجد فيها الحوثيون.
ل الفقرا َء يف اليمن
الدول الكربى تقات ُ
ُ
بص�در ب�ارز وعينني دامعتين ،يتمدد
الصبي البالغ من العمر  3سنوات بصمت
عىل رسير مستش�فى يف محافظة حجة،
وق�د أصبح عبار ًة عن كي�س من العظام

يقاتل من أجل التنفس.
وال�ده ،علي الحجاجي ،يق�ف مرشفا ً
علي�ه بقلق .وق�د فقد الس�يد الحجاجي
بالفع�ل أح�د أبنائه قب�ل ثالثة أس�ابيع
يف وباء الج�وع الذي يجت�اح اليمن .اآلن
يخىش أن يفق َد ابنَه الثاني.
ٌ
نق�ص يف الطع�ام يف
ل�م يك�ن هن�اك
املنطق�ة :كانت املتاجر املوج�ودة خارجَ
بواب�ة املستش�فى ممل�وء ًة بالبضائ�ع
واألس�واق مزدحمة .لكن السيد حجاجي
ل�م يس�تطع تحم� َل أيٍّ م�ن ذل�ك؛ أل َ َّن
األس�عار ترتف�ع برسع�ة كبيرة ،وقال:
«بالكاد أس�تطيع رشاء قطعة من الخبز
البائت»« .لهذا يموت أطفايل أمام عيني».
عندما مرض ابن الحجاجي باإلسهال
ُ
والق�يء ،أصب�ح األبُ
اليائ�س يف حال�ة
مزري�ة ،وعلى إث�ر نصيحة كبار الس�ن
يف القري�ة ،كوى ص�د َر الطفل «ش�اهد»
بطرف قضيب محرتق ،وهو عالجٌ شعبي
الستن َزاف «الدم األسود» من ابنه.
ق�ال الس�يد حجاجي« :ق�ال يل الناس
أحرقه يف الجس�د وس�يكون األمر عىل ما
يرام»« .عندم�ا ال يكون لديك مال ،وابنك
مريض ،ستصدق أي يشء« .
يف املايض ،كان رج�ال القرية يعملون
كعُ م�ال مهاجري�ن يف اململك�ة العربي�ة
َ
مسافة 80
السعوديّة ،التي تبعد حدودُها
ميالً .وكثريا ً ما كانوا يعامَ لون بازدراء من
قب�ل أصحاب العمل الس�عوديّني األثرياء
لكنه�م يحصل�ون عىل أجر .عمل الس�يد
حجاج�ي يف أحد مواقع بناء الضواحي يف
مكة ،املدينة املقدس�ة التي زارها املاليني
من الحجاج املسلمني ُكــ ّل عام .وعندما
اندلع�ت الح�رب يف ع�ام  ،2015أغلق�ت
الحدود.
ل�م يص�ل القتال أب�دا ً إىل قرية الس�يد
الحجاج�ي يف محافظ�ة حج�ة ،لكن�ه ال
يزال يس�بب خس�ائر ،ففي العام املايض
توفي�ت هناك امرأة ش�ابة بوباء الكولريا
ال�ذي أصاب  1 .1مليون يمني .ويف إبريل
 /نيس�ان ،أصابت غارة جوية للتحالُـف
حف�ل زف�اف يف املنطق�ة ،ما أس�فر عن
مقتل  33شخصاً ،بمن فيهم العروس.
ولكن بالنسبة للسيد الحجاجي ،الذي
كان لديه خمسة أبناء دون سن السابعة،
كانت الرضبة األ َ ْكثَــر فتكا ً اقتصادية.
لق�د راق�ب بف�زع عندما فق�د الريال
نصف قيمته يف العام املايض ،ما تسبب يف
ارتفاع األسعار .فجأ ًة ،أصبحت حاجيات
ُ
َ
ضعف م�ا كانت عليه قبل
تكلف
البقال�ة
الحرب .باع قرويون آخرون ممتلكاتهم،
الجمال أ َ ْو األرض؛ للحصول عىل املال
مثل ِ
مقابل الطعام.
لك�ن الس�يد حجاج�ي ،الذي عاش�ت
أرسته يف كوخ من طابق واحد ذي جُ دران
من الطني ،لم يكن لديه ما يبيعه.
يف البداية كان يعتمد عىل كرم الجريان.
ث�م ق�ام بتقلي�ص الوجب�ات الغذائ�ي
للأرسة ،حتى أصبح�ت تتكون فقط من
الخب�ز والش�اي والحلص :ورق�ة النبات
التي كان�ت دائما ً مصدرا للغ�ذاء ولكنها
تحتل اآلن مكانا مركزيا يف ُكــ ّل وجبة.
َ
ع�ان ما أصيب ابنه األول ،ش�ادي،
رَس
باملرض والتقيؤ واإلسهال ،وهي أعراض
تقليدي�ة لس�وء التغذي�ة .أراد الس�يد
الحجاج�ي نق�ل ابنه املري�ض البالغ من
العم�ر  4س�نوات إىل املستش�فى ،لك�ن
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ــــــقل البنك المركزي:

ـــــات يف اليمن ..متى يلتفت العالم؟!
ذل�ك كان غري وارد :فقد ارتفعت أس�عار
الوقود بنس�بة  50يف املائة مقارنة بالعام
السابق.
يف صب�اح أحد األَيّ�ام يف أواخر أيلول /
سبتمرب ،دخل الس�يد حجاجي إىل منزله
ليج َد ش�ادي صامتا ً وغير متحَ ـ ّرك ،مع
ُ
«كنت أعرف
مس�حة صفراء عىل جل�ده.
أنه قد رح�ل» ،قال الحجاج�ي .قبّل ابنه
على جبهته ،وحمله عىل ذراعيه ،وس�ار
ب�ه عىل ط�ول طري�ق الت�ل املتع�رج إىل
مسجد القرية.
يف ذلك املس�اء ،بعد الصلاة ،اجتمعت
القري�ة لدف�ن ش�ادي ،ت�م تعلي�م قربه
بحج�رة واحدة مكس�ورة ،تحت أغضان
من أشجار السدر التي ،فيما مىض ،كانت
مشهورة بالعسل.
كان ش�ادي ه�و أول م�ن يم�وت من
الجوع يف القرية.
وبع�د بضعة أس�ابيع ،عندم�ا مرض
ش�اهر (االب�ن الثان�ي) ،كان الس�يد
الحجاج�ي مصمّ ما ً عىل القيام بيشء ما.
عندما لم ينفع الكي بالحروق ،حمل ابنه
عىل الطريق الحجرية إىل العيادة الصحية،
والتي كانت س�يئة التجهيز لهذه املهمة.
نص�ف املرافق الصحي�ة يف اليمن مغلقة؛
بس�بب الحرب ،لذلك اقرتضت عائلته 16
ِ
دوالرا ً للرحلة إىل املستشفى يف حجة.
يقول السيد الحجاجي« :الدول الكربى
تقاتل الفقراء يف اليمن».
ب�ين أطف��ال اليم��ن الجوع��ى
و»خاشقجي»
ُ
ّ
ُ
عالم�ات املأس�اة يف كــ�ل م�كان،
تتجاوز حدود الطبقة والقبيلة واملنطقة.
يص�در أس�اتذة الجامع�ات الذي�ن ل�م
يستلموا رواتبهم نداءات يائسة للحصول
على مس�اعدة عبر وس�ائل التواص�ل
االجتماعي .يضط�ر األطباء واملعلمني إىل
بيع الذهب أ َ ْو األرض أ َ ْو السيارات إلطعام
عائالته�م .يف ش�وارع العاصمة صنعاء،
تتوس�ل امرأة مس�نة من أجل الصدقات
بمكرب صوت.
«س�اعدني» ،تن�ادي ام�رأة« :ل�ديّ
زوج مري�ض .لدي منزل ألدف�ع ايجاره.
ساعدني»..
وم�ن بين مليونين م�ن األطف�ال
املصابني بس�وء التغذية يف اليم�ن ،يُعتَبرَ
 400000طف�ل يف حال�ة صحية حرجة،
وم�ن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمقدار
الربع يف األشهر املقبلة.
«نحن نُس�حق» .تقول د .مكية مهدي
يف العي�ادة الصحي�ة يف أس�لم ،وهي بلدة
فقيرة يف ش�مال غ�رب البلاد ،ملئ�ت
بالالجئني الفاري�ن من القتال يف الحديدة
املدينة الس�احلية املح�ارصة عىل بعد 90
ميالً إىل الجنوب.
وبينم�ا كان�ت تتنق�ل بين األرسة يف
عيادتها ،قامت بتجميع األمهات وإصدار
أوام�ر بجل�ب مالع�ق الحلي�ب لألطفال
الرضع املرىض .بالنس�بة للبعض كان قد
فات األوان :يف الليلة السابقة ،مات صبي
عم�ره  11ش�هرا .وزنه خمس�ة ونصف
باوندات.
نظ�رت حولها ..لم تس�تطع الدكتورة
مه�دي أن تس�توعبَ الهَ �وَس الغرب�ي
بمقت�ل الس�عوديّ جمال خاش�قجي يف
إس�طنبول ،وقال�ت« :لق�د تفاجأن�ا أن

السيطرة السعودية الصارمة على مجيع التحركات
اجل� ��وي� ��ة وال� �ب� �ح ��ري ��ة إىل مش � ��ال ال� �ي� �م ��ن ،ج�ع�ل��ت
امل �ن �ط �ق��ة س �ج �ن��ًا ألول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ش��ون ه �ن��اك
قضية خاش�قجي تحظى باهتمام كبري
يف الوقت الذي يعاني فيه ماليني األطفال
اليمنيني ..ال أحد يعريهم أي انتباه».
س�حبت الجل�د الرخ�و لفت�اة خاملة
تبلغ من العمر  7س�نوات أذرعها تش�به
العصي« ،انظر» قال�ت« .ال لحم ،عظام
فقط».
ويف مستش�فى الس�بعني يف صنع�اء،

تعالج الدكتورة ه�دى الرجومي األطفا َل
�ر س�وء تغذي�ة يف البلاد .لك�ن
األ َ ْكثَــ َ
عائلته�ا تعان�ي أيضاً؛ ألَنَّه�ا من الطبقة
املتوسطة املتهاوية يف اليمن.
يف الع�ام املايض ،لم َّ
تتلق س�وى راتب
ش�هر واح�د .أم�ا زوجه�ا ،وه�و جندي
متقاع�د ،ل�م يع�د يحصل عىل معاش�ه،
التقليل من
وبدأت الدكت�ورة الرجومي يف
ِ

املشرتيات اليومية ،مثل الفاكهة واللحوم
وسيارات األجرة ،لتغطية نفقاتها.
َ
الناس
قال�ت« :نح�ن صام�دون؛ أل َ َّن
ُ
َ
البعض»« .لك�ن األمر
بعضه�م
يس�اع ُد
يزدا ُد صعوبة».
منع الجسر الجوي لنقل املرضى
ُ
الس�يطر ُة الس�عوديّة الصارم�ة عىل

هجمات التحالف على اجل�س��ور وامل�ص��ان��ع وق��وارب
ال�ص�ي��د احل �ق��ول ل�ت��دم�ير إن �ت��اج ال �غ ��ذاء وت��وزي�ع��ه

�ركات الجوي�ة والبحري�ة
جمي�ع التحَ ـ ّ
إىل ش�مال اليمن ،جعلت املنطقة ِس�جنا ً
ألولئك الذين يعيش�ون هناك .يف سبتمرب،
توس�طت من ّ
ظمة الصحة العاملية إلنشاء
ْ
جرس ج�وي إن َس�اني للس�ماح للمرىض
اليمنيين ـ م�رىض الرسط�ان وغريه�م
ممن يعانون من ظروف مهدّدة للحياة -
بالسفر جوا ً إىل مرص.
من بني امل�رىض عىل قائم�ة االنتظار،
الس�يدة ميمونة ناجي ،وه�ي فتاة تبلغ
م�ن العم�ر  16عاما ً ولديه�ا ورم بحجم
فاكه�ة «البطيخ» يف س�اقها اليرسى .يف
أح�د املس�اكن بصنعاء ،ق�ال والدها عيل
ناجي إنهم حصلوا عىل تأشيرات وأموال
للسفر إىل الهند للعالج يف حاالت الطوارئ.
ارتفعت آمالهم يف س�بتمرب عندما عملت
ابنت�ه أنها س�تكون على الطائ�رة األوىل
خارج صنعاء عندما يبدأ الجرس الجوي.
لك�ن االتّف�اق توق�ف ،مُن�ع م�ن قبل
املرتزقة)
الحكومة اليمني�ة (أي حكومة
ِ
وفق�ا ً ملس�ؤول غرب�ي كبير .ميمون�ة
وعشرات املرىض اآلخري�ن تقطعت بهم
السبل ،والوقت يميض عىل مرضهم.
«أوال ً أخربون�ا :األس�بوع املقب�ل،
األس�بوع املقبل» قال الس�يد ناجي وهو
يقل�ب رقاقات من الوثائق بينما ترتس�م
الدموع يف عيني�ه» وأضاف« :ثم قالوا ال.
أين اإلن ْ َسانية يف ذلك؟ ماذا فعلنا لنستحق
هذا؟».
هل يلتف��ت العالم إىل ما يحدث يف
اليمن؟
ً
ل�م تعلن األمم املتحدة رس�ميا س�وى
مجاعتني خالل العرشين سنة املاضية ،يف
الصومال وجنوب السودان .ويف منتصف
نوفمرب القادم سيقرر تقييم تقوده األمم
املتح�دة ،مدى قرب اليم�ن من أن تصبح
الثالثة.
«هذه مجاعة دخل» قالت ليزا غراندي،
منس�قة األمم املتحدة للشؤون اإلن ْ َسانية
ً
مضيفة «إن مفتاح إيقافها هو
يف اليمن.
ضمان حصول الن�اس عىل ما يكفي من
املال لشراء ما يحتاجونه للبقاء عىل قيد
الحياة».
وقال�ت إن األولوي�ة يج�ب أن تك�ون
لتحقي�ق اس�تقرار العُ مل�ة الهابط�ة
وضم�ان أن يتم ّك�ن التج�ار ورشكات
الش�حن من استرياد الغذاء الذي يحتاجه
اليمني�ون وأضاف�ت« :قب�ل ُكــ� ّل يشء
يجب أن يتوقف القتال».
هناك أمل واحد بالنس�بة إىل اليمنيني،
هو أن التداعي�ات الدولية ملقتل املعارض
الس�عوديّ جمال خاشقجي ،التي أرضت
بموق�ف األمير محمد ب�ن س�لمان ،قد
تجبره عىل الرتاج�ع يف مقاضاته الثابتة
للحرب.
ولك�ن يق�ول بيتر ساليسبري،
املتخصص بالش�أن اليمني يف «تش�اتام
هاوس» ،إن هذا أمر مستبعَ د.
ويضي�ف« :أعتق ُ
�د أن الس�عوديّني
علم�وا م�ا الذي يمك�ن أن ينج�وا منه يف
اليم�ن ،التس�امح الغرب�ي مع الس�لوك
البش�ع ،مرتفع ج�داً»« .إذا أخربنا مقت ُل
خاش�قجي بيشء ،فهو فق�ط مدى تردّد
الغرب يف كبح ِجماح السعوديّني».

العدد
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تتمات

حألا

19فص 19ص 1919
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تتمات من الصفحة األخيرة ..

الوعي اليمني يف الصدارة..

وهو يستنكر استسلام العرب لحماقة املواقف الضعيفة يف مواجهة
إرسائيل العدوّ التأريخي لهم..
لم يكن يعلم ذلك الرجل العظيم ما ستحدثه نداءاته من صحوة يمنية
ليس لها مثيل يف ُكـ ّل الش�عوب العربية ..وأن دروس�ه الخالدة ستصنع
أمواجَ وعي متصاعدة متجدّدة لن تتوقف حتى تعصف بمؤامرات األعداء
ُّ
وتسحق تضلي َلهم..
وأم�ا َم املواجه�ة املب�ارشة مع الطاغي�ة األمريك�ي ترام�ب ..وأمام
ُ
ُ
تقف الشعوبُ
العربية
إنجازات إرسائيل يف رضب القضية الفلسطينية..
ً
ً
ً
تائهة عاجز ًة حتى ع�ن رفع صوتها أ َ ْو التلويح واإلعالن
خانعة
صامت�ة
لرفضها لكل ما يحصل ..وأصبحت أ َ ْكثَــر انسحاقا ً وضالال ً وضياعاً..
َ
وتق�ف األنظمة أيض�ا ً
موقف املتع�اون مع العدوّ املتآم�ر عىل أمته..
وأصبح الش�جب والتنديد الذي كنا نس�معه س�ابقاً ..مُجَ ــ َّرد أمنية لم
نعد نسمعُ ها أبداً..
ً
ُ
وحدَه اليم ُن املستيق ُ
ظ شعبا ً وجَ يْشا ً
يقف يف الجبهة املتقدمة
ودولة..
مدافع�ا ً عن قضايا أمته ودينه ومقدس�اته ..حامالً ل�وا َء الجهاد والبذل
والعطاء رغم الجراح الغائرة والتضحيات الكبرية..
ورغ�م رضاوة عدوان األع�راب ومحاوالتهم املس�تميتة لوأد الصحوة
ْ
اإلسَل�اَ مية املنبعثة من يمن اإليْمَ ان والحكمة ..إال أنهم فش�لوا يف تكميم
ف�م الث�ورة ُ
القــ ْرآنية الصارخ يف وجه طغاة االس�تكبار ..املس�تنهض
لبقية الشعوب للخروج من حالة الذلة والتيه والصغار..
وكأُمَّ �ةٍ واحد ٍة راس�خة اليقني عالي�ة الوعي حكيمة املوقف ..يسيرُ
َ
خلف قيادته الحكيمة لخوض غمرات الرصاع الحتمي..
الش�عبُ اليمني
مس�تلهما ً م�ن املشروع ُ
َ
الناجح�ة والخط َ
ط
القــ ْرآني الفري�د الحلو َل
َ
َ
العظيمة ملواجه�ة طواغيت العرص م�ن اليهود ومن
الحكيم�ة وال�رؤى
صهاينة العرب.
ورغم حجم املعاناة ورشاس�ة الحرب ..إال أنها كانت رضورة دفاعية
وخطوة اس�تباقية ..ال مجال ملقارنتها مع املصري املخزي الذي ستالقيه
ُ
حيث
الش�عوب الس�اكتة والغافل�ة ..واألنظمة املتواطئ�ة والعميل�ة،..
ينتظرهم الهالك تحت أقدام أعدائهم والخزي والعار يف الدنيا واآلخرة..
والحم ُ
�د لله عىل نِعمة الجه�اد ..ونعمة البصرية ..وال عزاء للمتذاكني
م�ن ضحاي�ا جهله�م وغفلته�م الذين س�تطحنهم رحى األح�داث عىل
هامش الرصاع الحتمي املفروض عىل األُمَّ ـة ..ولن يفيدَهم الهروبُ ولن
ينجيَهم التنصل عن املسؤولية ..ولن يجدوا لهم من بطش أعدائهم ملجأ
وال مجرياً ..ولن يجدوا لهم من دون الله وليا ً وال نصرياً..
والعاقبة للمتقني..

من التهم املناقضة للواقع

عنهم وعرفوا به (الرشيعة والثقافة الس�ائدة تجيز لهم تحت اإلكراه
ال�ذي كانوا تح�ت وطأتِه تجي ُز له�م ذلك وتجيز لهم ما ه�و أ َ ْكثَــر من
التعهد بعدم ترديد الشعار).
وفيِ الحروب الس�ت كانوا يلتزمون باالتّف�اق أي اتّفاق حتى لو كانت
ُ
ُ
تنقضه وتنتهكه ،وكل الوس�طاء يعلمون ذلك وكانوا يردّدونه،
السلطة
وعندما يراجع السيد عبدامللك من قبل القيادات امليدانية بأن االلتزام من
طرف واحد (كاالنس�حاب من مواقع وتسليمها للجان الوساطة برشط
عدم تموضع ُقــوَّات الس�لطة فيها وانتهاك السلطة االتّفاق باملتواضع
يف نف�س املواقع) فيه أرضار ومخاطر على املواطنني يف املنطقة وتهديد
ألعضاء الحركة ،يوجههم الس�يد باالستمرار يف تنفيذ االتّفاق يف املواقع
األ ُ ْ
خـ َرى وأن يس�تعينوا عىل مخالفة الس�لطة لالتّفاق بالله) ويذكرهم
بقول الله َ
ث َف ِإنَّمَ ا يَن ْ ُك ُ
(فمَ ْن ن َ َك َ
ث عَ لىَ ٰ ن َ ْف ِس�هِ  ،وَمَ ْن أَو ىَْف ٰ ِبمَ ا عَ َ
اه َد عَ َليْ ُه
ال َّل َه َف َسيُ ْؤتِيهِ أَجْ ًرا عَ ِظيمً ا) صدق الله العظيم.
ّ
َ
ُ
النك�ث واالنقالبَ عىل االتفاقات واس�تغالل
والثاب�ت املقطو ُع به أن
الوس�اطات للغدر بأن ْ َ
صـار الله كان دأبَ الس�لطة وسياس�تَها بدء من
اس�تغالل الوس�اطة يف الحرب األوىل التّفاق الوس�اطة مع السيد حسني
الحوث�ي بالس�ماح لطائ�رة الوف�د باللق�اء به وإرس�ال طائ�رات لقتل
املس�تقبلني وقصف املوقع الذي كان يحم�ي مران من الطريان العمودي
(رشف�ة الحكمي) وانتهاء بنقض ُكـ ّل اتّف�اق لوقف إطالق النار بإعالن
الحرب من جديد ،ناهيكم عن عدم التزام السلطة باإلفراج عن املعتقلني
ورفع الحصار عن محافظة صعده واالستمرار يف اعتقال املزيد من أبناء
صعدة واملحسوبني عىل أن ْ َ
صـار الله..
وأي متاب�ع يعل�م ذل�ك ،وقد كنت ش�خصيا ً ش�اهدا ً على الكثري من
الوقائع وال داعي لذكرها اآلن وسنكتفي باإلجابة عىل السؤال :من الذي
انقلب عىل اتّفاق السلم والرشاكة؟
إجابت�ي باختصار أن هادي وبحّ اح والقوى السياس�يّة التي تحالفت
معهم�ا يف حكوم�ة بحّ اح بل وحتى الذين اس�تبعدوا م�ن الحكومة مع
أن ْ َ
صـار الله هم الذين بادروا واستمروا يف انتهاك االتّفاق وقرارات مؤتمر
ّ
ّ
الح�وار بل واالتفاقي�ة الخليجية وآليتها التنفيذية الت�ي لم يوقع عليها
أن ْ َ
صـار الله وظلوا يرفضونها.
ودلي�ل على أن أن ْ َ
صـار الله عق�دوا العز َم على االلتزام
وأو ُل ش�اهد
ٍ
ُّ
تمس ُك أن ْ َ
صـار
باتّفاق السلم والرشاكة رغم االلتزامات التي عليهم فيه،
الل�ه حت�ى اآلن باالتّفاق واملطا َلبة بأن يكون أح�د املرجعيات ألي اتّفاق
س�يايس ورفض اآلخرين له باس�تثناء االشتراكي الذي يعلن حتى اآلن
ّ
تقريب�ا ً اعتب�ا َر اتّفاق الس�لم والرشاكة أحد املرجعي�ات ،بينما اآلخرون
خضوعا ً إل َرادَة الس�عوديّة الت�ي تعترب أن أي اتّفاق يمني يمني ال ترشف
علي�ه وال َّ
يوق ُع تح�ت رعايتها انته�ا ٌك لوصايتها عىل اليم�ن واليمنيني

ومؤرشٌ لتجاوز اليمنيني طوق الوصاية.
ودعوى البعض أنهم ّ
وقعوا تح�ت الضغط أ َ ْو لتجنب املواجهة مردو ٌد
عليه برفض عبدالله نعمان أمني النارصيني التوقيع لحظتها واشرتاطه
التوقيع عىل امللحق األمني أوالً.
صـار الله؛ َّ
َ
واأله�م أنه ال يوج ُد يف االتّفاق أيُّ مكس�ب ألن ْ َ
نصوصه
ألن
ٌ
التزامات عليهم خصوصا ً امللحق األمن�ي ،وحتى اآلن ال يوج ُد لدى
كله�ا
ٌ
موقف سلبي من أي
املتحفظني أ َ ْو املعرتضني عىل اتّفاق السلم والرشاكة
نص فيه إلاّ إذَا اس�تثنينا النص الذي قيد قرا َر تقسيم األقاليم للمراجعة
هذا بالنس�بة لدُعاة تفكيك اليمن إىل س�تة كيانات مستق ّلة عن بعضها،
وأعتق�د أن ه�ادي واإلمارات والس�عوديّة ومَ ن خلفهم هم املتمس�كون
بذلك؛ أل َ َّن القوى السياس�يّة رفضت قرا َر لجنة ه�ادي ملخالفته لالتّفاق
ال�ذي ّ
وقعت�ه بتفويض هادي لتش�كيل اللجن�ة؛ أل َ َّن التفويض مرشو ٌ
ط
برشوط لم يتم االلتزام بها.
واتّ ُ
ف�اق الس�لم والرشاكة بُن َِي عىل أس�اس رضورة توس�يع الرشاكة
ووض�ع معادلة ت�م االنقلاب عليها من ه�ادي وبحّ اح واألح�زاب التي
تآمرت عىل أن ْ َ
صـار الله واملؤتمر الش�عبي واستبعدتهم وش ّكلت حكومة
مس�تف ّزة ألن ْ َ
صـار الله وللمؤتمر الشعبي العام ثم تنصلت من ُكـ ّل بنود
ٍ
التزامات عىل أن ْ َ
صـار الله.
االتّفاق بما يف ذلك البنود التي هي مُجَ ــ ّرد
فقد رفضت الس�لطة العود َة لالنتش�ار األمني ليتس�نّى ألن ْ َ
صـار الله
االنسحابُ من صنعاء بقرار سعوديّ  ،حدث ذلك ورفضت السلطة تنفيذ
البن�ود املتعلقة بالحد من الفس�اد كحذف االزدواج الوظيف�ي أ َ ْو القيام
بخطوات إصالح الجهاز اإلداري.
بل إن بحّ اح رفض تش�كي َل اللجان الذي َّ
ن�ص عليها يف االتّفاق وأرصَّ
عىل إحالة تشكيلها عىل الرئيس..
َ
تقريره�ا أعطى بحّ اح موع�دا ً لرئيس
وعندم�ا أنجزت لجن�ة صعده
اللجنة (األس�تاذ مهدي ّ
املشاط)؛ لعرض نتيجة عمل اللجنة عىل مجلس
ال�وزراء وعندما وصل بحس�ب املوعد وجه حراس�ته بمنعه من الدخول
إىل قاعة املجلس بصورة مس�تف ّزة مقصودة ،وتحول أداء حكومة بحّ اح
إىل سلس�لة م�ن األعمال والق�رارات االس�تفزازية ألن ْ َ
صـ�ار الله لدرجة
أم الكثير من وقت مجلس ال�وزراء كان يضيع يف التندي�د بأن ْ َ
صـار الله
وتحريض عليه�م ،ورغم نصحنا وتحذيرنا ورفضن�ا تضمني األخبار أ َ ْو
البيانات الصادرة عن املجتمعات املجلس أي تصعيد للخالف املفتعل بني
الحكوم�ة وأن ْ َ
صـ�ار الله إلاّ أنها كانت تضم�ن وأتذكر أن املجلس صوت
باألغلبي�ة يف أحد االجتماعات ضد اإلش�ارة إىل وجود خالف مع األن ْ َ
صـار
إلاّ أننا فوجئنا بتضمنه وعندما عاتبت األخ الناطق باس�م املجلس ّ
أكــد
َ
عالقة له بذلك.
يل أن ال
ُ
الحكوم�ة كان املف�روض أن تكون حكومة كفاءات ولكن تش�كيلها
صـار الله فق�د أعيد تعي ُ
وأداءه�ا كان العك�س حكومة اس�تفزاز ألن ْ َ
ني
ثالثة ممن اشترط أن ْ َ
صـار الله أن ال يعيّنوا (عبدالله األكوع وعبدالرزاق
األشول ومحمد السعدي) وعُ نِّي وزراء كانوا من أنشط املثقفني يف الكتابة
الساخرة املستف ّزة لجمهور وقيادة أن ْ َ
صـار الله كاألخت أروى عثمان.

متى ستعرتف بقتل آالف اليمنيني

املستنري املخلص للنظام القروسطي الصحراوي من قيوده التقليدية
إىل رحاب اإلصالحات العميقة يف املجتمع (السعوديّ ) ،وأنه هو من
سيسمح للمرأة بقيادة السيارة وفتح صاالت السينما آلخر أفالم
هوليود بالعرض يف ك ٍّل من الرياض وجدة والطائف والدمام وغريها من
املدن والحوارض يف أرض اململكةُ .كـ ّل هذه الشعارات لم تُ ْخ ِف حقيقة
أن األمري قد أصدر التوجيهات بفتح غياهب السجون للناشطات
والناشطني وأصحاب الرأي املخالف ،أبرزهن السيدة /لجني الهذلول،
والسيدة /إيْمَ ان النفجان ،والسيدة /عزيزة اليوسف ،واإلخوة /إبراهيم
عبدالرحمن املديميغ ،محمد بن فهد الربيعة ،عبدالعزيز املشعل،
وغريهم؛ ومارس عليهم شتى أنواع التنكيل بمختلف صنوفه وأشكاله.
ثالث�اً :عُ رفت اململك�ة أ َ ْو ُروِّج لها طويالً بأنه�ا حامية حِ مى األرايض
املقدسة والحرمني الرشيفني وراعية أمينة لحقوق (املسلمني السنة) يف
عاملنا اإلسالمي .لكنها وفيِ عهد ابن سلمان شهدت حدوث العكس تماماً،
فإنه�ا اقتادت كوكبة من العلماء واملجتهدي�ن والدعاة ومنهم من وقف
طويالً يف صف الدولة امللكية الس�عوديّة لعقود م�ن الزمان وآخرين من
س�دَنة البيت الحرام بمكة املكرمة ،وزجّ بهم يف سجون اململكة بطريقة
بربري�ة .وأبرز املعتقلني هم الش�يخ /س�لمان العودة ،الش�يخ /عوض
القرني ،الش�يخ /عيل العمري ،الشيخ /محمد موىس الرشيف ،الشيخ/
عمر بادحدح ،الش�يخ /أحمد بن عبدالرحمن الصويان ،الش�يخ /اإلمام
إدريس أبكر .وتشير قوائم املعتقلني للعلماء إىل أنها بلغت املئات منهم.
وت�م منع العديد منهم من الس�فر وأبرزهم الش�يخ /محم�د العريفي،
الش�يخ /عائ�ض القرن�ي ،وآخرون .أم�ا العلماء املعارض�ون ألرسة آل
س�عود فقد تم إعدامهم خارج نطاق القانون أبرزهم العالمة الش�يخ/
باقر النمر وهو داعية من الطائفة الشيعية والشيخ /فارس الشويل.
رابعاً :رفع األمري الش�اب ش�عا َر مكافحة الفس�اد يف أجه�زة الدولة
الس�عوديّة ،ووفقا ً له�ذا التوجه حول منتجع الريتز كارلتون إىل س�جن
كبري ،زج فيه أبناء عمومته من األمراء والوزراء ورجال املال املليارديرات،
بعدد تجاوز  208أثرياء من العيار الثقيل أبرزهم امللياردير األمري /الوليد
بن طالل بن عبدالعزيز مالك رشكة اململكة القابضة ،واألمري /متعب بن
عبدالل�ه بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ،واألمري /تركي بن عبدالله
أمير منطقة مكة الس�ابق ،الش�يخ /خال�د التويجري رئي�س الديوان
امللكي السابق ،الشيخ /عادل َفقِ يه وزير االقتصاد والتخطيط ،الفريق/

عبدالله الس�لطان قائد القوات البحرية ،وامللياردير الش�يخ /محمد بن
حسين العمودي الحرضمي اليمني ،والش�يخ امللياردير /بُكر بن محمد
عوض بن الدن الس�عوديّ اليمني الحرضمي رئي�س مجموعة بن الدن،
والشيخ /وليد آل إبراهيم مالك شبكة إم بي يس ،والشيخ /صالح كامل
رجل األعمال ،واألخ /إبراهيم العساف وزير املالية األسبق.
خامس�اً :وإلثب�ات ح�زم األمري الش�اب املتطل�ع لعرش املل�ك قام هو
والش�يخ محمد بن زايد ويل عهد مشيخة اإلمارات العربية املتحدة تحديدا ً
بف�رض عقوبات جائرة عىل دولة قط�ر وقام بحصارها إىل درجة مخيفة
ُ
تأريخ العالقات بني الدول من حصار جوي وبري وبحري،
لم يشهد مث َلها
ومقاطعة ش�املة ،والفصل التعسفي للعائالت واألرس ولم تسلم من هذه
اإلج�راءات حتى املوايش كالجمال واألبقار واألغن�ام .وما حدث لهو يشء
عجيب وغريب يف تأريخ الصالت بني الدول ،حتى العدوّ اإلرسائييل لم يفعل
مثل ما أقدمت عليه السعوديّة واإلمارات ضد دولة قطر.
سادس�اً :اململكة الس�عوديّة أماط�ت اللثا َم عن وجهه�ا الحقيقي يف
الس�نوات األخرية ،وجاهرت بالعداء ضد الش�عوب العربية واإلسلامية
وع�ددٍ من ال�دول العربية واإلسلامية باملنطق�ة منها اليم�ن ،والعراق،
وسوريا ،وليبيا ،ولبنان ،وإيران ،بل إنها مهدت لفكرة التقارب والتطبيع
م�ع الع�دوّ اإلرسائييل واس�تبداله م�ن ع�دو إىل صديق ،وه�ي املقدمة
لتصفي�ة القضية الفلس�طينية م�ن خالل صفقة القرن س�يئة الصيت
والسمعة باتّفاق كيل مع اإلدَا َرة األمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب
ومستشاره الصهيوني كوشنري.
ُ
االعتراف الس�عوديّ الرصي�ح بقت�ل الصحف�ي جمال
س�ابعاً :كان
ُ
خاش�قجي يف قنصليتها يف إسطنبول بمثابة الزلزال الذي هز ثقة العالم
أجم�ع بمصداقية قيادة اململكة العربية الس�عوديّة الحاليةْ .
وإن صحت
الترسيب�ات والرواي�ات اإلعالمي�ة بأن�ه ُقتِل بتل�ك الطريقة الوحش�ية،
فستكون القشة التي س�تُربك وتُركع الجمل بما حمل وستطيح بأحالم
األمير الجامح للحكم وتجعل�ه عربة لآلخرين ِممَّ ن يس�تهرتون بأرواح
ودماء املاليني من الشهداء العرب الذين ذهبوا ضحية طيش الحكام غري
املحرتمني من أمراء النفط وساس�تهِ الذين ال يقيمون لإلن ْ َس�ان وزنا ً وال
قيمة.
هنا يتس�اءل الرأي العام اليمني والعربي واإلقليمي وبعض األصوات
الحرة يف العالم ،متى س�يفوق النظام الس�عوديّ بقيادة امللك سلمان بن
عبدالعزيز وويل عهده محمد بن سلمان تجاه الجرائم ا ُملرعبة التي تحدث
يوميا ً يف اليمن؟
وهل س�نحتاج إىل أَعْ وَام أ ُ ْ
خـ َرى كي يس�توعبوا أن جرائمهم باليمن
ُ
الخاش�قجي بآالف املرات ،ومهما تستروا
تف�وق جريمة قتل الصحفي
خل�ف ذرائع وهمية ليش�نوا عدوانه�م املتواصل عىل اليم�ن منذ مارس
2015م وحت�ى لحظة كتابة هذا املقال فلن يفلحوا البتة؛ أل َ َّن اعتمادَهم
عىل سببية الحرب كان ورقة مكتوبة كتبها لهم الرئيس عبدربه منصور
ه�ادي املنتهي�ة واليته ،وه�ذه حجة باطل�ة ال تربر قت�ل اآلالف وجرح
عشرات اآلالف وتجوي�ع املاليني من اليمنيني .إنه�ا جريمة العرص التي
حر أبي ،ال يبحث يف ركام الحرب
تمارس�ها السعوديّة ضد ش�عب جار و ٍّ
َّ
ف�إن امللك ونائبه األمري
العدوانية س�وى عن حياة حر ٍة كريمة .وبالتايل
الش�اب الطامح للملك هما وحدهما من س�يدفع الثمن غاليا ً جراء تلك
املجازر واملآيس التي تعرض ويتعرض لها الشعب اليمني.
َ
حقيقة طبيعة التوازنات الدولية بمصالحها املتش�ابكة املعقدة
ندر ُك
والت�ي تحي�ط بالحرب العدوانية على اليمن ،لكننا ن�درك يف ذات الوقت
حقيقة موضوعية تأريخية أهمّ ،وهي أن اليمن ال يُهزم هكذا بالسلاح
والتوغ�ل يف قتل ش�عبه ،وأكرر املقولة الش�هرية بأن اليم�ن هي مقربة
الغزاة.
لو كان األمري الجامح لحكم الس�عوديّة وقبل أن يقرر غزو اليمن ،قد
قرأ ش�يئا ً من التأري�خ اليمني وفهم املعادلة ،لكان قد غيرَّ استراتيجية
الغزو باستراتيجية أ ُ ْ
خـ َرى هي االقرتاب من الشعب الجار املسالم الذي
لم يؤ ِذ أي جار يف جميع مراحل تأريخه؛ وبدال ً عن زرع بذور العداء لقام
ربما ببذر َ
يقوِّي اإلخاء والعمل املشترك .وال ي�زال هناك بقية من زمان
ووقت لتغيري فكرة الهيمنة بقوة الصاروخ والدبابة املستوردة من الدول
الغربية إىل بناء جسور الثقة واملحبة بني الشعبني الشقيقني الجارين!!!
ً
ُّ
عقل لراس�مي السياسات التكتيكية واالسرتاتيجية
بقية من
أظن أن
ٍ
ً
باقية .ه�ذه الفرضية يعززها لدين�ا حجم الضغوط
يف اململك�ة ال ت�زال
واالبتزاز اإلعالمي والدبلومايس والس�يايس الغربي لقيادة الس�عوديّة يف
ُ
الخاش�قجي .ولو كان وضعها وعالقاتها
حادث�ة مقتل الصحفي جمال
العربية واإلقليمية طبيعية ملا حدث ُكـ ّل ذلك الضجيج والعويل واالبتزاز؛
أل َ َّن سياس�ات اململكة يف عهد امللك سلمان بن عبدالعزيز وابنه ويل العهد
محم�د بن س�لمان قد تجاوزت ح�دود العقل واملنط�ق يف عدائها الجائر
لجريانه�ا ،ولهذا فإن أية مراجعة عاجلة ق�د تضمن بقاء امللك يف محله.
أما املزيد من املغامرات واالس�تماع إىل اآلراء النزقة واملتطرفة فمآلها إىل
الفشل.
ٌ
ٌ
عاجلة موجه�ة للعالم أجمع ،فل�و أن مراكز النفوذ يف
رس�الة
بقيت
العال�م الغربي وقف�ت يف وجه طغي�ان األمري محمد بن س�لمان حينما
ب�دأ بقص�ف تجمع�ات األع�راس وص�االت العَ �زاء وم�دارس األطف�ال
واملستش�فيات واألس�واق الش�عبية يف اليمن ،ملا تجرأ عىل قتل اإلعالمي
ُ
خاشقجي.
جمال
ال توج�د وصف�ات عالجية س�حرية يف السياس�ة مُطلق�اً؛ بل توجد
سياس�ات فن املمك�ن واملتاح ،وبدال ً ع�ن الجري خل�ف رساب التطبيع
ال�كاذب وم�ا ُ
س�مِّ َي بصفقة الق�رن ،يت�م التح�ول إىل الش�قيق الجار
بسياسات واقعية متوازنة ،والله أعلم منا جميعاً.
َ
وفوق ُك ِّل ذِي عِ ْل ٍم عَ لِيم
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نموت جوعاً!
َ
لن ننحني خنوع ًا ولن
الشيخ عبدالباسط سران
ُ
تُعَ ُّد الحربُ
االقتصادي�ة علىَ اليمن من أقذر
أش�كال عدوان التحال�ف اإلجرام�ي األمريكي
الس�عوديّ اإلماراتي الصهيوني املس�تم ّر للعام
الراب�ع علىَ التوايل وفيه يتبين مدى االنحطاط
األ َ ْ
خلاَ قي ملن يقومون بهذا العدوان وسقوطهم
السيايس والقانوني واإلن ْ َساني.
الشامل
ّ
ّ
لش�ن عدوانه�م أطبقوا
فمن�ذ الي�وم األول
الحصار الربي والبحري والجوي وعىل نحو جائر
وظالم ،محوّلني اليمن إىل س�جن كبري وساحة
لإلب�ادة الجماعي�ة بطائراته�م وصواريخه�م
وقنابله�م الذكية والغبية األمريكية الربيطانية
الغربي�ة اإلرسائيلي�ة ،مرتكبني أبش�ع الجرائم
ضد ش�عب حض�اري عريق مس�الم لم يحصل
أن اعت�دى عىل جريانه أَو أية دولة يف هذا العالم
ال قديم�ا ً وال حديث�اً ،ب�ل علىَ العك�س من ذلك
كان وال ي�زال مالذا ً آمنا ً ومَ ْ
ص َد َر خري ألش�قائه
وجريان�ه يف الجزيرة العربي�ة والخليج والقرن
األفريق�ي والع�رب واملس�لمني والبرشية كلها
ليس هذا فحسب وإنما مَ ْ
صدَر إشعاع حضاري
ومعريف وتأريخي عرب آالف السنني حتّى صارت
الكثري من الش�عوب والقومي�ات تفخر بجذور
انتمائها لهذا البلد والش�عب الش�جاع والكريم
واألصي�ل الذي لم يخضع ول�م يركع ولن يقبل
الذل ولن يس�مح للغزاة املس�تعمرين باحتالل
أرضه أَو النيل من شموخه وكربيائه.
َ
حقائق التأريخ والجغرافيا
ُكــ ُّل هذا تؤ ّكـده
ّ
ويجس�ده اليوم يف ملحمة صموده األسطوري

العظي�م يف وجه قوى الغي والطغيان االمربيايل
الرجعي األمريكي السعوديّ الصهيوني الذي لم
ِ
يكتف بقتل اليمنيني بأسلحته الفتّاكة واملح ّرمة
دولي�ا ً ب�ل وبالتجوي�ع املمنه�ج م�ن الحصار
الجائ�ر إىل نق�ل البن�ك املركزي م�ن العاصمة
صنع�اء إىل رضب العُ ملة اليمنية كإحْ دَى صور
حربه العدوانية التي طوال س�نواتها تستند إىل
ُقــ�وَّة الرش واالس�تكبار العامل�ي أمريكا وإىل
مالهم النفطي املدنس الذي اشرتوا به املجتمع
ال�دويل املناف�ق وكل املن ّ
ظـم�ات التابع�ة وغري
التابعة لألم�م املتحدة وكذلك أنظمة ووس�ائل
إعْ َل�اَم ..وهذا كله ضاعف ق�ذارة عدوانهم علىَ
ش�عب فقري بفعل التآمر السعوديّ عليه طوال
تأريخه املعارص حتّى صار اليمانيون مجمعني
على اعتب�ار النظام الس�عوديّ ع�دوا ً تأريخيا ً
له�م وأَدَاة مُعيق�ة ألمنهم واس�تقراهم وبناء
دولتهم الوطنية الديمقراطية املوحّ دة املستق ّلة
والحديثة.
اليوم تنكشف ُكــ ّل الخيوط املؤامرة وأوراق
العدوان لكل أبناء ش�عبنا ويتأ ّكــد بشكل جيل
ال لبس فيه حتى ألولئك الذين انخدعوا بمواقف
تلك النخب السياسيّة الفاسدة والعميلة صاروا
َ
هدف لهذا العدوان س�وى إبادة
علىَ يقني أن ال
اليمنيني بش�تى الوس�ائل وأبش�عها التجويع،
وه�ي يف ه�ذا ال تس�تثني أح�داً ،وما تش�هده
املحافظ�ات الجنوبي�ة والرشقي�ة املحت ّل�ة من
احتجاج�ات ومظاهرات وعصي�ان مدني ضد
ومرتزقته م�ا هو إلاّ مؤرش عىل
ق�وى االحتالل
ِ
أن طوفان هذا الش�عب الصابر الصامد س�وف

يج�رف الغ�زاة واملحت ّلين وأذنابه�م ،مطه�را ً
تُرب�ة ه�ذا الوطن من دنس�هم ،ملقي�ا ً بهم إىل
مس�تنقعات التأريخ العفنة عم�ا قريب ،وهذا
كله بفض�ل صمود اليمانيين املؤمنني الواعني
لحقيق�ة ه�ذا الع�دوان وعدالة القضي�ة التي
يقدّم�ون التضحي�ات م�ن أج�ل انتصاره�ا،
مقدمين قواف�ل الش�هداء يومي�اً؛ دفاع�ا ً عن
السيادة واس�تقالل وعن األرض والعِ رض ،ويف
طليعتهم منتسبو الجيش واللجان الشعبيّة.
ومم�ا س�بق نخل�ص إىل الق�ول :إن ش�عبَ
كان يوم�ا ً أَشرِا ً وال ب َِطرا ً
الحكم�ة واإليْمَ ـان ما َ
إنم�ا مدافعا ً عن نفس�ه وحقه بإمس�اك زمام
ق�راره بي�ده والتخ ّل�ص م�ن أزمن�ة الوصاية
والهيمن�ة ،مهما كلفه ذلك من ثمن ولن تجديَ
سياس�ة التجوي�ع التي لجأ إليه�ا العدوان بعد
ِ�ي بالهزائم يف كاف�ة الجبهات ولم تنفعه
أن ُمن َ
أسلحته الفتاكة ،سيهزم يف مؤامراته اإلجرامية
املتمثل�ة بالح�رب االقتصادي�ة الهادف�ة إىل
حرب إلبادة بإماتة اليمنيني جوعاً.
استكمال
ٍ
ويبق�ى التأكي ُ
�د ُهن�ا أن ش�عبَنا الذي صرب
وصم�د أم�ام ه�ذه الح�رب الش�املة وصن�ع
ٍ
يواج� ُه
انتص�ارات أش�به باملعج�زات س�وف
ِ
َ
االقتصادي�ة بمزي ٍ
الح�ربَ
�د م�ن االصطف�اف
والتكات�ف والتضامن والتالحم وس�يحرق آخر
ورق�ة يلعبه�ا تحالف اإلجرام ويلق�ي بآل زايد
وبآل س�لول يف جحي�م أفعالهم الت�ي تجاوزت
ُكــ� َّل الحدود لن يرت َككم ش�عب أب�ي وعظيم
َّ
أن تُميت�وه جوع�ا ً وس�ينترص؛ َّ
الح�ق معه
ألن
والباطل مُزال!!

ألف و 300يوم من الصمود ومواجهة العدوان

محمد حمود جابر
ُ
وثالثمائة يوم س� ّ
ٌ
طرها
أل�ف
الش�عبُ اليمني صبرا ً وصمودا ً
ً
وتضحية وفداءً.
أل�ف و 300ي�وم واملواجه�ة
عَل�ىَ أش�دها ..أل�ف و 300يوم
والجبهات تش�تعل قتاال ً والعدوّ
بالطريان يمعن قتالً وتدمرياً.
ألف و 300يوم تتناثر األشالء
ٍ
لعنات علىَ األع�داء ..ألف و300
عاملي
وحصار
لحرب كونية
يوم
ٍّ
ٍ
ٍ
وم�ا انكسر اليم�ن ول�م يُهز ُم
وهيهات.
ٌ
ألف و 300يوم طويت وبقي الش�عب يطوي
ً
األيّام طيا ال يلني وال يستكني.
أل�ف و 300يوم وقِ�وَى الع�دوان والطغيان
تنحرس هيب�ة وتتالىش مكان�ة وتغرق يف وحل
ّ
�رر
الجريم�ة دون أن
تحقـ�ق مكس�با ً أَو تح ّ
نرصاً.
َ
ألف و 300يوم أريد لليمن أن يتصدع وينتهي
فإذا به يصدع بالح�ق عاليا ً ويعلو بمظلوميته
ُقــ� َّو ًة وحضورا ً دون أن تنثني له إ َرادَة أ َ ْو تلني

له َقنا ٌة.
أل�ف و 300يوم م�ن الس�اعات أي ( 31ألفا ً
ٌ
و 200س�اعة ح�رب) كأنه�ا لم
تكن لكنه�ا كانت وكان الله فيها
خريَ نارص ومعني لش�عب أعلنت
علي�ه الدنيا حربها فأع�اد عليها
الكرة واستجمع قواه مقتفيا ً أثر
األنبياء ونهج املرسلني ،منطلقا ً يف
مواجهة ع�دوان ألعراب وطغيان
األمريكيني ( َكتَبَ اللَّ� ُه أل َ ْغ ِلب ََّن أَنَا
َو ُر ُ
سِل�يِ إ َِّن ال َّل َه َق ِويٌّ عَ ِزي ٌز) فنعم
ُ
القــ�وَّة ُقــوَّة الل�ه ونعم العزة
عزة الله سبحانه وتعاىل.
ويف املحصل�ة ش�عبنا وقوتن�ا
املس�لحة ولجانن�ا الش�عبيّة وكل الرشف�اء
املتطوعين من أبناء القبائل يقاتلون اليوم علىَ
ذرى عالية ش�امخة من االفتخار ومن االعتزاز
بتأري�خ متدف�ق من عنف�وان وثب�ات وصمود
وباملق�درة والكف�اءة عَل�ىَ إدَا َرة ومواجه�ة
تأريخي�ة ب�كل أبعاده�ا العس�كريّة واألمني�ة
والجيوسياس�يّة ضد تحال�ف أ َ ْكثَــ�ر من 17
دولة ُغ ّ
طيت برس�اميل مهولة م�ن التمويالت
املالي�ة واللوجيس�تية إلح�راز انتص�ارات أوَ

اخرتاق�ات يف صف الثب�ات والصمود للمقاتلني
األبط�ال واملجاهدين األجلاء الذي�ن يدافعون
بشجاعة نادرة وبإقدام يفتقر إليه املعتدون.
بعد أل�ف و 300يوم من عدوان�ه علىَ اليمن
وعلى ش�عب اإليْمَ ـان والحكم�ة أصبح يعاني
من مشكالت عديدة ال حرص لها سواء يف بنيته
االقتصادي�ة أ َ ْو يف بُنيت�ه االجتماعي�ة وأصب�ح
مكبلاً بالتزامات�ه املالية وديون�ه التي جعلت
املدع�و محم�د ب�ن س�لمان يلجأ مضط�را ً إىل
إجراءات تعس�فية ضد األمراء ورجال األعمال
وقت�ل الصحفيين يف الخ�ارج يف القنصلي�ات
ومواطني�ه يف الخارج ،مما يؤ ّكـد أن اعتداءهم
عَل�ىَ اليم�ن وعىل ش�عبه األصي�ل العريق كان
ً
مفتوحة ملزيد
ثمن�ه باهظا ً و ُكلفته وفاتورت�ه
من اإلهدار يف موارد األُمَّ ـة ْ
اإلسَل�اَ مية من نفط
وموارد اقتصادية أخرى.
وأخريا ً ٌ
ألف و 300ألف يوم صمدنا وس�نصمد
عشر آالف ي�وم ونَعِ دُه�م بمزي�د م�ن الصالبة
والصمود والشجاعة واإلقدام ولن يكونوا بمنأىً
غضب
ع�ن رضباتنا القادمة وال عاص َم لهم من
ِ
وغضب الشعب ومن رضباتنا املزلزلة.
الله
ِ
ُ
الرحم�ة للش�هداء األبرار والش�فاء العاجل
للجرحى.

الشعب اليمني بين معركة التحرر
وعواصف التطبيع مع الكيان الصهيوني
مرفق يحيى مرفق
لطاملا كان الشعبُ اليمني
َ
حترام
يرع�ى الجمي� َل واال
وال�ود ،وه�ي م�ن عاداتن�ا
وقيمنا املس�تمدة من كتاب
الل�ه ونه�ج رس�وله محمد
صلوات الله علي�ه وعىل آله
وأعالم الهدى عليهم السالم،
كنا نبادل الوفا َء بالوفاء مع
الش�عب العُ مان�ي وموقفه
م�ن الع�دوان الس�عوديّ
األمريكي عىل بالدنا وموقف
قابوس املرتمي يف أحضان اليهود والنصارى غري املتحالف
مع آل س�عود ،لك�ن تبني الحق م�ن الباط�ل والنفاق من
اإليْمَ ـان ونحن يف زمن كشف الحقائق واإلثباتات.
دو ُل الخليج هرول�ت إىل إرسائيل وبادرت بالتطبيع مع
الكي�ان الغاص�ب ومحاولة َ
طمْ س القضية الفلس�طينية
واالستسالم لطاولة املفاوضات لبيع املقدسات ْ
اإلسلاَ مية
وعىل رأس�ها القدس الرشيف بما تسمى «صفقة القرن»
مل�وك وأم�راء الصح�راء أب�دوا ترحيبهم به�ا وتنفيذها
ليس�تقروا يف مناصبه�م املذلة الذي أصبح�ت أغلبها عىل
ّ
وينفذوا م َ
ُخ ّ
ططات عدو األُمَّ ـة.
املحك يف حال لم يطبّعوا
ُ
فاملوق�ف العماني ظل مبهما ً يف كثري من املواقف ،وهو
ما جع�ل الكثريَ من األحرار يظنون به خيراً ،إذ هو ليس
راضي�ا ً عن ُكـ ّل ما يفعلون�ه يف املنطقة من تحالفات مع
ْ
واإلسلاَ مية ،لكن كشف قناع العمالة
أعداء األُمَّ ـة العربية
واالنبطاح بزيارة رس�مية لرئيس كيان العدوّ الصهيوني
نتنياهو إىل مسقط واستقبال رسمي من السلطان ودولته
وه�و ما لم ُ
تقم به أية دولة خليجية ،إذ أن هناك تدرجا ً يف
التعامل والتطبيع والرتحيب مع العدوّ الصهيوني وصدق
ا َملثَل اليمني «نار من تحت رماد».
ال يرشفنا كش�عب يمني أن نتو ّد َد أَو نُك َّ
ِن االحرتام ممن
وضع يدَه يف يد اليهود ،ونجعل من مسقط محطه للتواصل
مع العالم لوقف العدوان عىل شعبنا اليمني الصامد.
بل نطالب الوف�د الوطني للع�ودة إىل العاصمة صنعاء
غاز أَو محت ٍّل والتفاوض
الشامخة األبية التي لم تركع ألي ٍ
م�ن موقع ُ
القــوَّة والثبات والصمود والتحدي الذي يقدم
قواف� َل من الش�هداء العظماء م�ن أجل عزتن�ا وكرامتنا
وقيمنا الدينية وموقفنا الثابت من القضية الفلس�طينية
وأنها تشكل البوصلة يف العِ داء لعدو األُمَّ ـة التأريخي.
َ
رئيس وزراء
ها هو س�لطا ُن عُ م�ان قابوس يس�تقب ُل
ري مس�بوقة وبش�كل رس�مي
العدوّ الصهيوني بزيار ٍة غ ِ
وترحي�ب من دولة عمان ،يجب أن نح�ذر ونأخذ الحيطة
ٍ
ٍّ
وص�ف واحد ض�د هدف
منه�م؛ ألنَّه�م يف خن�دق واح�د
واح�د وه�و القض�اء على الش�عب اليمن�ي ومرشوع�ه
ُ
القــ ْرآن�ي العظي�م ،وتبني أن ذلك ال�ود والتقرب إنما هو
خدْعة لنستس�ل َم ونقب َل ب�أي تنازل ع�ن كرامتنا وعزتنا
واس�تقاللنا وحريتن�ا ،والوس�اطة لإلفراج ع�ن محمود
الصبيح�ي أ َ ْكبَــ َر بره�انِ ،
فمن عناية الل�ه لنا ورعايته
أن�ه أظهرهم على حقيقته�م وكش�ف أباطيله�م ،فمن
املس�تحيل أن َ
ومرتزقتهم
يرضوا عن�ا ما دُمنا نن ِّك ُل به�م
ِ
يف جبهات الع�زة والرشف والبطول�ة إلاّ إذَا قبلنا وتنازلنا
عن قضيتن�ا ومرشوعنا ،وهو ما ح ّذر منه الس�يد القائد
عبداملل�ك بدرالدين الحوثي رض�وان الله عليه وقال «والله
ألن نتحو َل إىل ذرات تبعثر يف الهواء أرشف الينا وأحب إلينا
من أن نستس�لم لكل أولئك الطغاة املستكربين املفسدين
يف األرض ،هذا الذي ال يكون ولن يكون».
ُ
املوق�ف من الكيان الصهيون�ي معيارا ً لكل
لطاملا كان
يشء ،فالكي�ا ُن اإلرسائييل رش مطل�ق وخطر يهدّد األُمَّ ـة
ْ
واإلسَل�اَ مية ول�ن يزو َل إلاّ باس�تئصاله والقضاء
العربية
عليه.
فالش�عوبُ لن ت�رىض بما يعمله حكامُه�ا من الخنوع
وال�ذل واالنبط�اح ألمريكا وإرسائيل وس�تثور ،حينها لن
يتوق�ف هذا الطوف�ان إلاّ باقتالع عروش�هم ومؤامراتهم
وكيانه�م الغاص�ب ويعود الح�ق ألهلة مهما ط�ال األمد
وذل�ك قري�ب بع�د القائ�د ُ
القــ ْرآن�ي الربان�ي الحيدري
الشجاع السيد /عبدامللك بدر الدين الحوثي حفظه الله.

العدد
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القـ ْر ُ
الثقافة ُ
ُ
آنية هي من تنش�ئ ُ جيالً صالحاً؟ مَن ِّ
ترس ُخ
أليس�ت
َ
َ
الفاضلة واملب�ادئ َ
الفاضلة؟ ك�ي يتحَ ـ َّر َك يف هذه
يف اإلن ْ َس�ان القي� َم
الدنيا عنرصا ً خيرِّ ا ً يدع�و إىل الخري ,يأمر باملعروف ,ينهى عن املنكر,
ينص�ح لآلخري�ن؟ يهت�م بمصالح اآلخري�ن؟ ال ينطل�ق الرش ال عىل
ي�ده وال من لس�انه؟ أليس هذا هو ما يصنعه ُ
القـ� ْرآن؟ .أنت ال حظ
ثقافتهم ,أليس�ت ثقافة الغربيني هي من تعمل عىل مس�خ الفضائل؟
هي من تعمل عىل مس�خ القيم ُ
القـ ْرآني�ة واألخالق الكريمة من ديننا
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مقتطفات نورانية
ٌ
وم�ن عروبتنا؟ أليس هذا هو ما ترتكه ثقافته�م يف الناس؟ فإذا كان
يف الواقع أن ثقافة ُ
القـ ْرآن هكذا ش�أنها ،وثقافتهم هكذا شأنها؛ فإن
ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع اإل ْر َهـاب[ .اإل ْر َهـاب والسالم ص]7:
ه�ذه الكلمة [إ ْر َهـاب] تعني أن ُك ّل من يتحَ ـ ّرك بل ُك ّل من يصيح
تح�ت وط�أة أقدام اليه�ود سيس�مى [إ ْر َهـاب�ي] ،أن ُك ّل من يصيح
غضبا ً لله ولدينه ،غضبا ً لكتابه ،غضبا ً للمس�تضعفني من عباده الكل
سيس�مون [إ ْر َهـابيني] ،ومتى ما قيل عنك :أنك إ ْر َهـابي؛ فإن هناك

م�ن يتحَ ـ� ّرك لينفذ ليعمل ضدك عىل أس�اس ه�ذه الرشعية التي قد
و ُِضعَ ت من جديد[ .اإل ْر َهـاب والسالم ص]6:
اإلن ْ َسان إذا لم ينتبه لنفسه من البداية ال يتوقع بأنه ربما يف مرحلة
أ ُ ْخـ َرى س�يهتدي أ َ ْو ربما ش�خص آخر س�يهتدي به أَوْ ..من األشياء
ه�ذه ،متى ما ضل اإلن ْ َس�ان فقد تأتي أش�ياء جدي�دة وفيها هدى له
ال يتقب�ل ،يأتي ه�داة آخرون ال يعد يتقبل[ .س�ورة البقرة الدرس
الخامس ص]17:

من األساليب القـرآنية :الدعوة والتبيني للجميع بما فيهم
طمع من إيمانهم نهائياً
(اليهود) الذين ال َ
 :بشرى المحطوري
قسوة القلوب :نتيجة طبيعية لتكذيبهم:
أوض�حَ َّ
�هيْ ُد َ
َ
َل�اَم اللهِ
س ُالقا ِئ ُد َ
الش ِ
عَ َلـيْ�هِ  -يف مح�ارضة (ملزمة) الدرس
الخام�س م�ن دروس رمض�ان وه�و
يتناول قصة (بق�رة بني إرسائيل) بأن
إعراض بني إرسائيل عن هدى الله أدى
إىل قس�وة قلوبهم ،ثم أدت القس�وة إىل
ارتكابه�م للموبقات ،التي أدت بدورها
إىل أن تك�ون نفوس�هم خبيث�ة ،حي�ث
قالَ :
[{ف ُق ْلنَ�ا اضرْ ِ بُ�و ُه ِببَعْ ِضهَ ا َكذَ ِل َك
يُحْ ِي�ي ال َّل ُه ا ْلمَ ْوتَى َوي ُِري ُك ْم آيَاتِهِ َلعَ َّل ُك ْم
تَعْ قِ لُ َ
ون}(البق�رة )73:لعلكم تعقلون،
لعلك�م تفقهون بأن الله س�يخرج ُك ّل
ما تكتم�ون وكل ما تتآم�رون به{ .ث ُ َّم
َق َس ْ
�ت ُقلُوبُ ُك� ْم ِم ْن بَعْ ِ
�د ذَ ِل َك}(البقرة:
من اآلي�ة )74بعد ه�ذه الحادث�ة التي
كان�ت ه�ي يف ح�د ذاتها آية م�ن آيات
الل�ه ..آية من آيات الل�ه عىل أقل تقدير
توجد عنده�م نموذجا ً لقضي�ة البعث
يوم القيامة { َكذَ ِل َك يُحْ ِيي ال َّل ُه ا ْلمَ ْوتَى}
(البقرة :من اآلية )73فيتذكر؛ ألن هذه
كانت  -قضية اليوم اآلخر  -من القضايا
األوىل الت�ي ح�ذر منه�ا بن�ي إرسائيل،
منها يف اآليات األوىل قوله{ :وَاتَّ ُقوا يَوْما ً
ال تَجْ ِزي ن َ ْف ٌ
س عَ ْن ن َ ْف ٍس َشيْئا ً وَال ي ُْقبَ ُل
ٌ
ِمنْهَ ا َش َ
ُ
َ
ْ
ْ
�فاعَ ة وَال يُؤخ�ذ ِمنهَ ا عَ ْد ٌل وَال
َ
ُ
َ
ُون}(البقرة{ )48:ث َّم ق َس ْ
ُه ْم يُنْصرَ
�ت
َ
َ
ُقلُوبُ ُك ْم ِم ْ
�ي َكا ْلحِ جَ ا َر ِة
�ن بَعْ ِد ذ ِل َك ف ِه َ
أ َ ْو أ َ َش ُّ
�د َق ْس� َو ًة}(البقرة :من اآلية)74
هذا يكون أثرا ً طبيعيا ً من اآلثار السيئة
الت�ي تك�ون عن�د الن�اس س�واء أفراد
أ َ ْو مجتم�ع أ َ ْو أمة بكله�ا ،إذا ما هناك
استجابة لله ُ
سبْحَ ان َ ُه َوتَعَ الىَ  ،-وعملَ
بهدي�ه ،وتفاعل مع م�ا يُهْ َ
�دوْن إليه،
فيكون البديل قسوة يف القلوب ،تقسوا
متى ما قس�ا القلب فإن�ه ال يعد يتأثر
باملواعظ ،وال يس�تجيب ،وتكون قسوة
القل�ب ينت�ج عنه�ا ه�ذه الترصف�ات
الخاطئ�ة ،وتالحظ كي�ف هي يف األخري
أش�ياء رهيبة ج�داً .الشيء الطبيعي:
أن اإلن ْ َس�ان بعدما يشاهد آية من آيات
الله أ َ ْو يس�مع ش�يئا ً من ه�دى الله أن
يتأثر قلب�ه ويلني قلبه {أ َ َل ْم يَ�أ ْ ِن ِل َّلذ َ
ِين
آمَ نُوا أ َ ْن تَ ْخ َش� َع ُقلُوبُهُ ْم ِل ِذ ْك ِر ال َّلهِ وَمَ ا
ن َ َز َل ِم َن ا ْلحَ ِّ
�ق وَال يَ ُكونُوا َكا َّلذ َ
ِين أُوتُوا
َ
َ
َ
�ن قبْ ُل ف َ
ا ْل ِكتَ�ابَ ِم ْ
ط�ا َل عَ َلي ِْه� ُم الأْ مَ ُد
اس ُق َ
َف َق َس ْ
ت ُقلُوبُهُ ْم َو َك ِثريٌ ِمنْهُ ْم َف ِ
ون}
(الحديد{ )16:ث ُ َّم َق َس ْت ُقلُوبُ ُك ْم ِم ْن بَعْ ِد

ذَ ِل َك َف ِه َي َكا ْلحِ جَ ا َر ِة أ َ ْو أ َ َش ُّد َق ْس َو ًة َوإ َِّن
ِم َ
�ن ا ْلحِ جَ ا َرةِ}(البق�رة :م�ن اآلية)74
هناك من الحجارة بعضها ينفع ،القلب
القايس لم يعد يقدم شيئاً ،لم يعد ينفع
بيشء ،ل�م يعد كله إال خل�ل ،لم يعد ما
ينتج عنه إال رض].
ط َم ُعو َن أَ ْن ُي ْؤ ِمنُوا َل ُك ْم}
{أَفَ َت ْ
َّ
َ
َل�اَم اللهِ
س ُ�هيْ ُد القا ِئ ُد َ
وأش�ار الش ِ
عَ َلـيْ�هِ  -بأن�ه ال تع�ارض بين قول�ه
تع�اىل{ :أ َ َفتَ ْ
طمَ عُ َ
�ون أ َ ْن يُ ْؤ ِمنُ�وا َل ُك�مْ}
وبين قي�ام النبي صل�وات الل�ه عليه
وعلى آله بدعوته�م إىل ْ
اإلسَل�اَم ،حيث
قال{[ :أ َ َفتَ ْ
طمَ عُ َ
�ون أ َ ْن يُ ْؤ ِمنُوا َل ُك ْم و ََق ْد
ان َف ِر ٌ
ي�ق ِمنْهُ ْم ي َْس�مَ عُ َ
َك َ
ون َكال َم ال َّلهِ }
(البقرة :من اآلية )75يعرفون أنه كالم
الله عىل لسان موىس ،أ َ ْو عىل لسان أي
نبي من أنبي�اء الله {ثُ� َّم يُحَ رِّ ُفون َ ُه ِم ْن
بَعْ ِ
�د مَ ا عَ َقلُوهُ} (البق�رة :من اآلية)75
فهم�وه أنه من عند الل�ه ،فهموا معناه
ويحرفون�ه عندما يقدمون�ه لآلخرين،
{و َُه� ْم يَعْ َلم َ
ُون}(البق�رة :من اآلية)75
أليست هذه جرأة ش�ديدة جداً؟ ليست
قضي�ة طبيعية أبداً ،فه�ل هؤالء فيهم
طمع تطمع فيهم أن�ه يمكن أن يؤمن
لك ،ويس�تجيب لك ،ويقبل منك ،يؤمن
لك ،يس� ّلم ل�ك ،ويؤم�ن بما أن�ت تريد
أن يؤم�ن به؟!َ { .وإِذَا َل ُق�وا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا
َقالُ�وا آمَ نَّا َوإِذَا َ
خال بَعْ ُ
ضهُ � ْم إِلىَ بَعْ ٍض
َ
َقالُ�وا أَتُحَ دِّ ثُونَهُ ْم ِبمَ ا فتَ�حَ ال َّل ُه عَ َليْ ُك ْم
ِليُحَ اجُّ و ُك ْم ِب�هِ عِ ن ْ َد َربِّ ُك ْم أ َ َفال تَعْ قِ لُ َ
ون}
(البقرة{ )76:أَوَال يَعْ َلم َ
ُون أ َ َّن ال َّل َه يَعْ َل ُم
ون وَمَ �ا يُعْ ِلن ُ َ
مَ ا يُِس�رِ ُّ َ
ون}(البقرة)77:
بع�د م�ا أ َ َّكـ َ
�د بقول�ه أنه�ا قضي�ة
مستبعدة ،عىل أقل تقدير ليست قضية
تطمع فيها ،واملس�ألة تك�ون أن تؤدي
ش�يئا ً كمس�ؤولية ،ه�ذا يشء تؤدي�ه
كمس�ؤولية ،أن تبني ،أن تدعو .لكن قد
تأتي قضية أ ُ ْ
خـ َرى ،هي :قضية الطمع
يف الط�رف اآلخر أنه قد يس�تجيب ،وقد
يؤم�ن لك ،وق�د يتقبل من�ك .املوضوع
األول رضوري عمل�ه :الدع�وة ،التبيني
ألي طرف مهم�ا كان وإن لم يكن فيه
طمع ،وهذا أسلوب ُقـ ْرآني].
إسقاط اآلية على الواقع :مفاوضات
السالم مع إسرائيل:ــ
وأس�قط َّ
�هيْ ُد َ
لاَم اللهِ
س ُالقا ِئ ُد َ
الش ِ
عَ َلـيْ�هِ  -آي�ة (أفتطمع�ون أن يؤمن�وا
لك�م) على الواقع ال�ذي نعيش�ه عرب
التط�رق لقضي�ة املفاوض�ات من أجل

السلام مع إرسائي�ل وكي�ف أنها غري
مجدية نهائي�اً ،حيث قال[ :العرب اآلن
يدخل�ون معهم يف مواثي�ق ومعاهدات
ويك�ون عن�ده أنه�م صادقني ل�م يعد
يحسب أي حس�اب ،هو ليس يف موقع
مجهز لنفس�ه متى ما نكثوا يرضبهم
فرتاهم يف األخير يصيحون ،يصيحون
ويقول�ون[ :هذا يرض بعملية السلام،
هذا أثَّ�ر عىل عملية السلام ,هذا مؤثر
عىل املعاهدات واالتّفاقيات] ويف األخري
قال�وا[ :خارطة الطريق ,وس�يؤثر عىل
خارط�ة الطريق ،هذا ي�ؤدي إىل إخماد
خارط�ة الطري�ق ,إىل إبط�ال خارط�ة
الطريق] وأش�ياء من ه�ذه!! لعب بهم
بن�و إرسائيل لعبة فعلاً ،لعبوا بالعرب
لعبة رهيب�ة ،يدخل معهم يف معاهدات
وعن�ده أنه�م صادق�ون ث�م يف األخير
تنعك�س على مواقفهم .الح�ظ قوله:
{أ َ َفتَ ْ
طمَ عُ َ
�ون أ َ ْن يُ ْؤ ِمنُ�وا َل ُكمْ}(البقرة:
من اآلية )75هذا الطرف الغبي ،الطرف
الغبي فعلاً الذي ال يعرف بني إرسائيل
متى ص�ار عنده أمل قد أ َ ْ
صبَح يس�مع
من بن�ي إرسائي�ل ،هم م� َّكارون ،هم
مضللون يصدقهم عندما يقولون[ :أنه
احتمال ندخل معكم يف هدنة واتّفاقيات
سلام ومواثيق ويهمنا أن يكون هناك
سلام وتعايش سلمي] فيعود هذا عىل
أصحاب�ه الذي�ن يجاه�دون ويقاتلون
ليق�ول له�م :اقعدوا ،اس�كتوا] ويقوم
برضبه�م؛ ألن لدي�ه طمع�اً ،هنا أليس
طامع�اً؟ ه�و طام� ٌع يف بن�ي إرسائيل
أن�ه س�يدخل ه�و وإياهم يف م�اذا؟ يف
اتّفاقي�ات سلام ،ويس�تقر ،وال يوجد
حاج�ة لقتاله�م! يف األخري يقس�و عىل
أصحاب�ه عىل الذين يجاه�دون ،وفعالً
هذا حصل يف فلس�طني بشكل عجيب،
[الس�لطة الفلس�طينية] يخادعه�ا
اإلرسائيلي�ون وظنوا فعالً أنه س�يدخل
معه�م يف سلام ،وتنتهي القضي�ة! إذا ً
أولئ�ك الذي�ن ه�م مزعج�ون [حماس
والجه�اد] وتل�ك الح�ركات املجاهدة؛
ثم يرجعون عليهم بقس�وة ،ويعيقون
أعمالهم ،ويقتلون منهم ،ويسجنونهم
ويس�لمونهم لإلرسائيليين يف بع�ض
الحاالت؛ ألنه قد أ َ ْ
صبَح لديه طمع أنهم
سيصدقون!].
التعام ُل الصحي ُح مع اليهود حسب
منهجية القُـ ْرآن:ــ
ويف ذات الس�ياق أ َ َّكـ َد َّ
الش ِهيْ ُد َ
القا ِئ ُد
س َُ
َل�اَم اللهِ عَ َلـيْ�هِ  -أنه ال حَ َّل مع بني

إرسائي�ل إال معاملته�م على منهجية
�رآن ،كم�ا طلب من�ا ُ
ُ
�رآن أن
القـ ْ
القـ ْ
نتعام�ل به معه�م ،حيث ق�ال[ :حتى
عندم�ا يأت�ون يبحثون ع�ن موضوع
سلام من بني إرسائي�ل ،عندما يكون
عنده�م أنه�م يحصل�ون على سلام
م�ن عنده�م يف الصراع م�ع إرسائيل
ومع أمري�كا ،لديهم طم�ع عىس أنهم
س�يقبلون ،عسى أنه�م س�يلتزمون
باتّفاقي�ة معين�ة بينن�ا وبينهم ،عىس
أن ...ال ،هذه تقطع األمل .وفعالً قدم يف
آيات أ ُ ْ
خـ َرى بأن�ه أ َ ْ
صبَحت هذه لديهم
َ
سلوكا ً معروفاً :نقض املواثيق{ .أ َو ُك َّلمَ ا
اه�دُوا عَ هْ �دا ً نَبَ�ذَ ُه َف ِر ٌ
عَ َ
ي�ق ِمنْهُ �مْ}
(البق�رة :من اآلي�ة )100ال يوجد فيهم
مطم�ع .إذا ً فلا تثق ،ال تكن بالش�كل
ال�ذي يحصل عادة عندما تكون طامعا ً
يف جه�ة ينعكس أثرها على ترصفاتك
معهم وال تكون بالشكل الذي تثق بهم
ه�م ،أ َ ْو تأم�ل م�ن ورائه�م أن يتقبلوا
منك ش�يئاً ،ال يوجد فيهم طمع ،ال تثق
بمعاهدات معهم].
وأضاف أيضاً[ :القضية هنا ال يكون
لدي�ك طمع فيهم عىل اإلطالق ،أن يبني
الناس أنفس�هم عىل أس�اس معرفتهم
لبن�ي إرسائي�ل ،يمكن متى م�ا جاءت
مرحل�ة معين�ة رأوا هم ،ه�ذا الطرف،
ليس عىل حسب إمالءات بني إرسائيل:
أن�ه يأت�ي هدن�ة ،يأتي صل�ح ويكون
هو مجهز نفسه بالش�كل الذي يعرف
أن�ه احتمال  100%أنه�م ينكثون لكن
اتركه�م ينكثون لترضبه�م؛ ألنه متى
ما نكثوا عهداً ،متى م�ا نقضوا ميثاقا ً
أَ ْ
صبَح مبررا ً واقعي�ا ً ومبررا ً إعالمياً،
ومربرا ً منطقيا ً أن يُضرْ َ بُوا].
ثقافة مغلوطة:ــ
القو ُل بأن رسو َل اهلل صا َل َح اليهود!! لذا
ممكن التصالح معهم اليوم!!
�ر َق َّ
�هيْد َ
س ُالقائِ�د َ
َل�اَم
وتط َّ
الش ِ
الل�هِ عَ َلـيْ�هِ  -إىل نقطة مهم�ة وثقافة
مغلوطة عند البعض تقول بأن ْ
اإلسلاَم
يجوز السلام م�ع اليهود؛ ألن رس�و َل
َ
مواثيق
الل�ه صا َلحَ ه�م وعق�د معه�م
وعهوداً ،متناسني أن رسو َل الله عندما
فعل ذلك ،فعله وهو مس�تع ٌّد لهم أقوى
اس�تعداد م�ن حيث اإلعداد العس�كري
والتجهي�زات ،بحي�ث أنه س�يرضبهم
أول ما يبدأون بنقض العهود ،أما عرب
اليوم فإنهم يريدون الصلح مع اليهود،
ب�دون أن يأخذوا حذ َره�م منهم ،بدون

أن يس�تعدوا عس�كريا ً للحظة نقضهم
للع�ود ،حيث ق�ال[ :وله�ذا الحظ :هو
حص�ل فعلاً يف ْ
اإلسَل�اَم معاه�دات،
ومواثي�ق حصل مثالً يف مراحل يف صدر
ْ
اإلسلاَم ،يف أيام رسول الله (صلوات الله
عليه وعىل آله) مثالً اتّفاقيات معينة أ َ ْو
ُ
صل�ح معني عىل أن ال يعملوا كذا وأن ال
يتآم�روا وأن ال ...لك�ن القضية مرتبة،
ٌ
ف�ارق كبريٌ جدا ً ما بين املواثيق
هن�اك
واله�دن والصلح ال�ذي كان يتم يف أيام
رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله)
وبني ما يحصل بينهم وبني العرب اآلن،
ٌ
ف�ارق كبيرٌ .الرس�و ُل (صلوات
هناك
َ
ُ
طبيعة
يع�رف
الل�ه علي�ه وعلى آل�ه)
ه�ؤالء الناس س�يعم ُل معهم معاهدة،
َ
نفسه عندما
هدنة معينة ،لكنه مجهّ ز
ينقضون س�يرضبهم لي�س املعنى أنه
عندم�ا يدخل معهم يف صل�ح أنه واثق
بهم .ال ،ه�ذه قضية أ ُ ْ
خـ َرى ،قضية أن
واقع بن�ي إرسائيل هم عىل هذا النحو:
إذا واح�د تأم�ل بأن�ه كي�ف كان هناك
تعام�ل متميز معهم يف تأريخ ْ
اإلسَل�اَم
يف الص�در األول لي�س عىل أس�اس أنه
�ر له�م على ما ه�م علي�ه ،وال من
مُقِ ٌ
منطل�ق أن�ه يثق فيه�م عندم�ا يدخل
معه�م يف صلح ،أ َ ْو معاه�دة ،أ َ ْو هدنة،
أ َ ْو أي يشء م�ن ه�ذه أب�داً ،إنما هذه يف
نف�س الوقت تجعلهم أم�ام واحدة من
اثنتين :إم�ا أن يكونوا أناس�ا ً يتقبلون
ويندمجون يف املجتمع املسلم ويذوبون
فيه ويس�لمون ،أ َ ْو متى ما ظهر منهم
النق�ض ال�ذي ه�و الشيء الطبيع�ي
عندهم ،فيكون معناه أنهم فتحوا عىل
أنفس�هم الثغرة ِليُضرْ َ بُ�وا .العرب اآلن
يدخل�ون معهم يف مواثي�ق ومعاهدات
ويك�ون عنده أنه�م صادق�ون لم يعد
يحسب أي حس�اب ،هو ليس يف موقع
مجهز لنفس�ه متى ما نكثوا يرضبهم
فرتاهم يف األخير يصيحون ،يصيحون
ويقول�ون[ :هذا يرض بعملية السلام،
هذا أثَّ�ر عىل عملية السلام ,هذا مؤثر
عىل املعاهدات واالتّفاقيات] ويف األخري
قال�وا[ :خارطة الطريق ,وس�يؤثر عىل
خارط�ة الطريق ،هذا ي�ؤدي إىل إخماد
خارط�ة الطري�ق ,إىل إبط�ال خارط�ة
الطريق] وأش�ياء من ه�ذه!! لعب بهم
بن�و إرسائيل لعبة فعلاً ،لعبوا بالعرب
لعبة رهيب�ة ،يدخل معهم يف معاهدات
وعن�ده أنه�م صادقين ث�م يف األخير
تنعكس عىل مواقفهم].

العدد
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وساطة مصرية تقضي بوقف إطالق النار:

عدوان صهيوني على غزة وحماس تقصف بلدات محتلة بالصواريخ
 :فلسطين
ُ
طائ�رات االحتلال الصهيون�ي
ش�نّت
سلس�لة غارات عنيفة عىل قطاع غزة ،أمس
ً
َ
وأماكن
مباني س�كنية
مس�تهدفة
الس�بت،
َ
عام�ة وموان�ئ بحري�ة بلغ�ت  80موقع�ا ً
بحس�ب اعرتاف ناطق الجي�ش الصهيوني،
يف وق�ت ردّت املقاومة الفلس�طينية بقصف
أ َ ْه�دَاف يف العم�ق الصهيون�ي ،وذل�ك قبي�ل
اإلعلان إىل التوصل إىل وق�ف إطالق النار بني
الجانبني بوساطة مرصية.
وقال�ت وكال�ة فلس�طني الي�وم ،أمس
لس�بت :إن قصف�ا ً جوي�ا ً عنيف�ا ً ش�نّته
طائ�رات االحتلال الصهيوني ،اس�تهدف
قط�اع غ�زة ودوّت أص�وات االنفج�ارات
العنيف�ة ج�راء الغ�ارات وس�ط التحلي�ق
ً
الفتة إىل تعرض
الجوي املكثف للطائ�رات،
بناية س�كنية قرب ملعب الريموك وس�ط
مدينة غزة لع�دة غارات ولم ترش إىل وقوع

إصابات برشية.
َ
الطريان قصف موقع
وأشا َرت الوكالة ،أن
البحري�ة القري�ب م�ن املدرس�ة األمريكي�ة
ش�مال قط�اع غ�زة بع�دة صواري�خ ،كم�ا
ُ
طائ�رات الع�دوّ املين�اء الجدي�د يف
قصف�ت
خانيون�س جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ،
مب�ان يف بلدة بي�ت الهيا
فيم�ا أغارت على
ٍ
شمال القطاع.
واس�تنكرت وزارة الصحة الفلسطينية يف
َ
اس�تهداف طائرات
بيان لها أصدرته ،أمس،
مبنى س�كنيا ً بمحيط املستش�فى
االحتلال
ً
اإلندونيسي ش�مال القطاع ،مما أس�فر عن
أرضار كبرية باملستشفى.
ُ
الناطق بلس�ان جيش
ويف الس�ياق ،أعلن
االحتلال الصهيوني أن قوات�هِ قصفت نحو
( )80هدف�ا ً ط�وال س�اعات اللي�ل يف قطاع
غ�زة ،يف حني أعلنت وس�ائ ُل إعال ٍم إرسائيلية
أن أكثر من س�ت عرشة قذيف�ة أطلقت عىل
مستوطنات غالف غزة ،فيما دوت صفارات

اإلنذار يف املس�توطنات املحيط�ة بغالف غزة
مراراً.
بدوره�ا ،ردّت املقاوم�ة الفلس�طينية
بقص�ف املس�توطنات والبل�دات اإلرسائيلية

املحاذي�ة لقطاع غ�زة بعشرات الصواريخ،
ردا ً على الجرائم التي يرتكبها االحتالل ُبحق
الشعب الفلسطيني ،وش�هد قطاع غزة منذ
ليل�ة الجمع�ة وصب�اح أمس الس�بت تبادال ً

الجماعات اإلجرامية تقصف منازل املواطنني يف ريفي حماة وحلب
 :سوريا
ُ
الجماع�ات اإلجرامية الف�ا ّرة من
قام�ت
مدينت�ي حل�ب وريف حم�اة ،أمس الس�بت،
بقص�ف عش�وائي بالقذائ�ف الصاروخي�ة
ً
مس�تهدفة من�از َل املواطنين يف ريفي حلب
وحم�اة ،مم�ا أدى إىل إصابة ام�رأة يف حلب،
وتضرر من�ازل املواطنين .وقال�ت وكال�ة
س�انا الس�ورية ،بأن املجموع�ات اإلجرامية
املنتشرة يف اللطامن�ة بريف حماة الش�مايل،
استهدفت بعددٍ من القذائف الصاروخية بلدة
الصفصافية بريف محردة الغربي ،مشرية إىل
ترضر بعض املن�ازل دون وقوع اصابات بني
املواطنني.
ولفت�ت الوكال�ة ،إىل أن املجموع�ات
اإلجرامية املنترشة يف ريف حماة الشمايل تتب ُع
بمعظمها تنظي�م “جبهة النرصة” اإلجرامي
الذي يض ُّم يف صفوفه مرتزقة أجانبَ تس�للوا
عرب األرايض الرتكية.
ويف حلب ،ذكرت الوكالة ،أن إجراميني من
تنظيم جبهة النصرة واملجموعات املنضوية
تحت زعامته ،اعت�دوا بالقذائف الصاروخية
عىل حي ش�ارع النيل يف مدينة حلب ،مشري ًة

قوات األمن العراقية تقتل ثالثة
من العناصر التكفريية
 :العراق
ً
ثالثة م�ن العنارص اإلجرامي
قال�ت الرشطة العراقية ،أمس الس�بت :إن
ٍ
ُقتلوا خالل كمني يف كروك ،مضيفة أنها اس�تولت عىل كميات من األس�لحة
كانت بحوزة التكفرييني.
وقال رشطة كركوك يف بيان لها ،أمس السبت بحسب السومرية نيوز :إن
افراد الفرقة الخامس�ة رشطة اتّحادية نصبت كمني محكم عىل أحد الطرق
التي يسلكها الدواعش.
ُُ
حيث ت�م قتل ثالثة،
وأض�اف البي�ان ،أنه تم االش�تبا ُك مع التكفرييين،
واالس�تيالء على بندقيتني كالش�نكوف ،وحزام ناس�ف ،وعُ بوتين قمعيتني
وموبايلني وس�ت رمانات يدوية يف قرية العطش�انة خلف منطقة الدكمات
يف ناحية الرشاد.

إىل إصابة امرأة بجروح ووقوع أرضار مادية.
يُذك�ر أن التنظيم�ات اإلجرامي�ة املنترشة
على أط�راف مدينة عىل أط�راف مدينة حلب
الغربي�ة والجنوبي�ة الغربي�ة ،اعت�دت خالل

األَيَّام املاضية بالقذائف واألس�لحة الرشاشة
على األحي�اء الس�كنية املجاورة ،ما تس�بب
بارتق�اء ش�هداء ووق�وع جرح�ى جلهم من
األطفال والنساء.

شدد على ضرورة تعزيز التدريبات العسكرية:
ّ

الرئيس الصيني يعترب دخول أسلحة أمريكية إىل تايوان انتهاكاً
للسيادة ويوصي جيشه باالستعداد للحرب
 :متابعات

َ
جيش
دعا الرئيس الصيني« ،يش جني بينغ»،
بالده إىل مراقب�ة الوضع يف بحر الصني الجنوبي
وتايوان عن كثب حتى تكون مس�تعد ًة للتعامل
مع حاالت الطوارئ املحتملة.
وحس�بَ صحيفة «س�اوث تش�اينا مورنينغ
َ
الرئيس «يش جني بينغ»
بوس�ت» الصينية فإن
َ
جيش�ه بضرورة االس�تعداد للحرب
ق�د أخبر
ً
يف ح�ال حدوث أس�بابها ،موصي�ا وزارة الدفاع
بتعزيز التدريبات القتالية العسكرية للمقاتلني.
واطل�ع «يش جين بين�غ» على القي�ادة
العسكرية خالل زيارة اس�تغرقت أربعة أَيَّام إىل
املقاطع�ة الجنوبية الصينية .وق�د تمت الرحلة
عىل خلفية املناقش�ات التجارية واالسرتاتيجية
املتنامية للقيادة الصينية مع الواليات املتحدة.
�ر الدف�اع إن الصين مس�تعدة
وق�ال وزي ُ
النتفاضة مسلحة يف حني محاولة دول خارجية
فصل تايوان .ويف الوقت نفسه ،شدّد فني عىل أن

للقصف بين املقاومة الفلس�طينية وجيش
االحتلال اإلرسائيلي ،عق�ب جريم�ة قتل 6
فلس�طينيني وإصاب�ة املئات بقمع مسيرة
العودة وكرس الحص�ار عىل الحدود الرشقية
لقطاع غزة أمس.
إىل ذلك ،قالت حركة الجهاد ْ
اإلسَل�اَ مي يف
بيان لها ،أمس الس�بت ،بأنها وافقت صباح
أمس السبت ،عىل وقف ش�امل إلطالق النار
وع�ودة اله�دوء بع�د اتص�االت مرصية مع
قي�ادة الحركة ،مشيرة أن الحرك�ة أعطت
َ
رشيط�ة التزام
التزام�ا ً بوق�ف إطلاق النار
كيان االحتالل به.
يف حينّ ،
أكــ�دت رساي�ا الق�دس الذراع
العس�كري لحرك�ة الجه�اد ْ
اإلسَل�اَ مي ،يف
ترصي�ح مقتض�ب لوكالة فلس�طني ،أمس
الس�بت ،أن املقاوم�ة الفلس�طينية ت�د ّرس
توسيع دائرة الرد كما ً ونوعا ً إذَا استمر العدوّ
ً
مضيفة «ليعلم
ببطشه وعدوانه عىل شعبنا،
العدوّ أن املقاومة جاهزة ملا هو أبعد».

بكين «تعارض محاولة الواليات املتحدة التدخل
الق�وي يف الش�ؤون الداخلي�ة لل�دول األخرى»،
وكذلك ضد فرض إرادتها عىل الدول األخرى.
يف وقت سابق ،أعلنت قيادة جمهورية الصني
الش�عبيّة أن قي�ام اإلدَا َرة األمريكي�ة بتزوي�د

تاي�وان باألس�لحة يضر بالس�يادة واملصال�ح
األمنية للصني .يف الوقت نفس�ه ،أش�ارت إىل أن
تايوان ج�ز ٌء من الصني ،وه�ذه اإلجراءات تؤثر
عىل املصالح األساس�ية للصني .ومع تسليمها،
وانتهك�ت الوالي�ات املتح�دة مب�دأ َ جمهوري�ة
الصني الش�عبيّة وثالث بالغات صينية أمريكية
مشتركة يف وق�ت واح�د ،بإرس�الها األس�لحة
إىل تاي�وان وتدخل�ت أَيْضا ً يف السياس�ة املحلية
وألحقت الرضر بسيادة الصني ككل .وقد ق ّررت
الوالي�ات املتحدة يف وقت س�ابق بي َع قطع غيار
لطائرات مقاتلة من طراز  ،F-16وطائرات نقل
م�ن ط�راز  C-130وطائرات مقاتل�ة من طراز
.F-5
ويشير الخبراء إىل أن س�ببَ ان�دالع أعمال
القت�ال املحتملة بني الواليات املتحدة والصني قد
يك�ون بمثابة محاولة من جانب تايوان إلضفاء
الطابع الرس�مي عىل س�يادتها السياس�يّة ،ويف
الوق�ت نفس�ه ،ل�ن تجرؤ قي�ادة الجزي�رة عىل
اتّخاذ مثل هذه الخطوات دون دعم من الواليات
املتحدة.

الرئيس اإليراني :إيران حقّقت انتصارات
تأريخية على أمريكا قل نظريها
 :طهران
ُ
الرئيس اإليراني ،أمس الس�بت:
قال
إن االنتصارات السياس�يّة التي ّ
حققها
الشعبُ اإليراني خالل األشهر األخرية ال
مثيل لها ليس يف تأريخ إيران فحس�ب،
مضيف�ا ً أن بالده انتصرت يف محكمة
الع�دل الدولي�ة يف اله�اي مرتين يف
مواجهة أمريكا خالل األشهر األخرية.
وأوض�ح ،أن امل�رة األوىل تمثل�ت
ُ
حي�ث كان األمريكيون يرون
باألهلي�ة،
أن ه�ذه املحكم�ة غري مؤهل�ة للبت يف
القضي�ة ،بينم�ا كنا نعتق�د بأهليتها،،
ُ
حي�ث صدر الحك�م يف النهاي�ة لصالح
ً
إي�ران ،مضيف�ا أن االنتص�ا َر الثان�ي
ال�ذي ّ
تحق�ق يف محكم�ة اله�اي تمثل
بإصدار أح�كام مؤقتة ضد أمريكا التي
عارضته�ا إلاّ أن الحقوقيين وممثلي
الش�عب اإليراني ّ
حققوا االنتصا َر يف املحكمة وقد أدان رئيس املحكمة أمريكا
بشكل علني يف الجمعية العامة لألمم املتحدة قبل أَيَّام.
ولف�ت روحاني إىل االنتصار الحقوقي الثالث الذي ّ
حققته إيران ،موضحا ً
أن امل�رة الثالثة ّ
ُ
حي�ث كانت هناك أرصدة
تحققت خالل األس�ابيع املاضية،
مجم�دة يف إيطالي�ا تبلغ قيمته�ا نحو  6ملي�ارات دوالر إذ اس�تطاع ممثلو
الشعب االنتصار يف املحكمة واإلفراج عنها.
واعترب أن الش�عب اإليراني له اليد العليا يف املواجهة حاليا ً عىل الصعيدين
ُ
حيث أن ال�رأي العام العاملي يرى أن إي�ران بل ٌد يفي
الس�يايس والحقوق�ي،،
ّ
بالتزاماته ويف املقابل تنكث أمريكا العهو َد والقوانني الدولية.
ولفت الرئيس اإليراني ،إىل أنه حتى أوروبا تقف بجانب طهران يف مواجهة
إع�ادة فرض الحظر األمريكي ،وتابع «ال يحدث يف كثري من األحيان أن تتخذَ
الوالي�ات املتحدة قرارا ً ويتخىل حلفاؤها التقليدي�ون عنها ،قبل عام لم يكن
أحد يصدّق أن تقف أوروبا مع إيران وضد أمريكا».

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
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قادمون في العام الرابع مبنظوماتنا الصاروخية املتطورة واملتنوعة التي تخترق كل وسائل
احلماية األمريكية ،قادمون بطائراتنا املُس َّيرة ذات املدى البعيد والفاعلية اجليدة والقدرة
العسكرية املمتازة..
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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بعد أن اعترفت السعود ّية بقتل ُ
الخاشقجي..

كلمة أخيرة

متى ستعرتف بقتل آالف
اليمنيني وتوقف العدوان؟!

الوعي اليمني يف
الصدارة..
يحيى المحطوري		

أ .د /عبدالعزيز بن حبتور

«اآلن أصب�ح وضعُ ن�ا وضع�ا ً
رهيب�ا ً جداً ،ومؤس�فا ً ج�داً ،اآلن
ليس هناك رؤية يف الساحة ،ليس
هن�اك موقفا ً يف الس�احة للعرب،
ها ه�م مستس�لمني اآلن ،ونرى
مع األَيَّام ُكـ ّل مرة إنجاز ألمريكا
وإرسائيل يف سياستهمُ ،كـ ّل مرة
إنجازُ ،كـ ّل مرة يس�وقون العرب
إىل تن�ازالت ،إىل تقديم استسلام
أ َ ْكثَــر وأش�ياء من هذه ،وبقيت
األُمَّ ـة كلها مستس�لمة ،هل هذا
موق�ف حكي�م؟ .ليس موقف�ا ً حكيم�اً ،بل الرج�ل العادي من
الناس يقول :ماذا دهى العرب؟!».
فق�رة م�ن مح�ارضة الثقاف�ة ُ
القــ ْرآني�ة ..يف أغس�طس
٢٠٠٢م ..زفرة من زفرات ألم الش�هيد القائد حسين بدرالدين
عىل أمته ..ورصخة تحذير أطلقها قرين ُ
القــ ْرآن..
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حني أعلنت الس�عوديّة عىل لس�ان
نائبها العام األخ س�عود ب�ن عبدالله
املعجب يف الس�اعات املتأخرة جدا ً من
يوم الجمعة املوافق  19أكتوبر 2018م
بواقع�ة (م�وت) اإلعالمي الس�عوديّ
ُ
خاشقجي يف قنصليتها
الشهري جمال
بإس�طنبول ،كانت القياد ُة السعوديّة
قد احتاجت إىل قرابة الـ  17يوما ً لكي
تقو َل للعالم أجمع بأن الس�ي َد جمال
ُ
خاش�قجي (مات) يف قنصليتها وفقا ً
لرواية جديدة بشأن (موت) مواطنها
ُ
َ
نتيجة شجار بينه وبني
الخاش�قجي بوصفه حدث
ً
ونتيجة لذلك اإلهمال
أح�د املوجودين يف القنصلي�ة.
ال�ذي أدّى إىل م�وت الصحف�ي جمال ،فق�د اتّخذت
ِ
ق�رارات عزل وترسيح
القي�ادة امللكي�ة عىل إثر ذلك
لعدد من موظفيها يف الس�لكني العسكريّ واألمني؛
بس�بب ذل�ك اإلهم�ال والتصرف الفردي م�ن قِ ب َِل
ِ
الطاقم األمني املرس�ل من الس�عوديّة إىل إسطنبول
لالضطلاع بهذه املهم�ة الق�ذرة .وكان أبرز كباش
الف�داء لهذه الجريم�ة النكراء هو اللواء الس�عوديّ
األسود /أحمد العسريي الذي انتهى «كارته» ودوره
اليسء ولو مؤقتاً.
كم�ا أعل�ن النائبُ الع�ام كذلك التحقي�ق مع 18
ش�خصا ً متهمين بالضل�وع واالشتراك يف جريمة
القتل ه�ذه .إىل هنا وبهذا االقتضاب الش�ديد زفرت
ُ
الس�لطات الس�عوديّة به�ذا الخرب غري الس�ار لها،
علما ً بأن السعوديّة قد غيرّ ت رواياتِها تجاه جريمة
ٍ
مرات عديدة.
االغتيال
بطبيعة الح�ال تباين�ت ردو ُد األفع�ال اإلعالمية
والسياسية والحقوقية الدولية حول الخرب الصادم،
طبيعي أن يص�در مثل ه�ذا التباين؛ أل َ َّن
وه�و أم� ٌر
ٌّ
َ
ش�خص م�ن تع�رض للقت�ل العمد هو ش�خصية
إعالمية عاملية مش�هورة وله حضوره املميز وآراؤه
الناقدة لسياس�ات األمري محمد بن سلمان تحديداً،
وطبيع�ي أن تس�تم َّر ردو ُد األفع�ال ح�ول أص�داء
ٌّ
الحدث برمته ألشهر قادمة وربما لسنوات؛ أل َ َّن من
ّ
نف�ذ مهمة القتل وبهذا الجرم املش�هود واملوثّق هو
ُ
سوابق شائنة
نظام س�يايس ملكي (قروسطي) له
مشابهة له ،وربما أقبح.
مهما حاول النظا ُم السعوديّ إبعاد املتهم األول يف
ذلك الحدث الش�نيع ،فلن يفلحَ ؛ أل َ َّن معظم الشواهد
والقرائن الجنائية ا ُملعلنة حتى اآلن تَــ ُد ُّل عىل أن ويل
َ
وفريقه األمني
العهد الس�عوديّ محمد بن س�لمان
ُّ
والشليل هم مَ ن اقرتف تلك الجريمة الوحشية.
ٌ
تساؤالت غامضة عن مكان تواجد جثمان
بقيت

ُ
البحث عن إجابات عنها مُلحاً ،وال تزا ُل
القتيل ال يزال
َ
األجه�زة األمنية الرتكية تواص� ُل البحث عن خيوط
الجريم�ة ،ومُعظ�م أصاب�ع االتّه�ام
م�ن قب�ل السياس�يني واإلعالميين
والحقوقيين يف ال�دول الغربي�ة وفيِ
العالم أجمع توجه بوصلة اتّهامها إىل
أن من أصدر األوامر وخطط لها بغباء
مفضوح هو األمري محمد بن سلمان
وفريقه األمني الخاص.
ه�ذا األمير الش�اب املته�ور غير
الناض�ج سياس�يا ً والطام�ح لعرش
اململكة العربية السعوديّة سبق له أن
ارتك�ب العدي َد من األفع�ال القاتلة يف
داخل اململكة وخارجها ،وكان أبرزها:
أوالً :س�بق له أن ارتكب جرائ�م مروّعة يف اليمن،
من خالل إطالق العنان لطائراته وبوارجه ومدافعه
ومرتزقته وعمالئه منذ تأريخ الـ  26مارس 2015م
ِ
وحت�ى هذه اللحظة ،قتل وج�رح فيها مئات اآلالف
م�ن اليمنيني ،ومارس عليها حص�ارا ً جويا ً وبحريا ً
وبريا ً جائراً ،وجوّ ع غالبية الش�عب اليمني بحصار
ش�امل قات�ل تضرر منه جمي�ع اليمنيين .وحتى
حينما عق�دوا تجمعهم االقتصادي األخري بالرياض
تحت مسمى (دافوس الصحراء) لم يكلفوا أنفسهم
بق�ول كلمة واحدة تجاه ما يعانيه الش�عب اليمني
بس�بب عدوانهم
من مرض وجوع وموت متواصل؛
ِ
املتواصل وسياساتهم املتوحشة ضد الشعب اليمني؛
مع العلم بأنهم قد تابعوا باهتمام بالغ كلمة السيد
م�ارك لوكوك مس�اعد األمين العام لألم�م املتحدة
للش�ؤون اإلن ْ َس�انية ،حيث كتب مذكرة بتأريخ 18
أكتوب�ر الح�ايل (إن الوض�ع اإلن ْ َس�اني يف اليمن هو
األس�وأ يف العالم لـ  75%من السكان ،ما يعادل 22
مليون ش�خص بحاجة إىل مساعدة وحماية ،بينهم
 4 ،8ملي�ون يف حالة انع�دام األمن الغذائي وبحاجة
إىل توفير الغ�ذاء لهم بص�ورة عاجل�ة) ،أي َّ
أن 14
مليون إن ْ َسان دخلوا عمليا ً مرحلة املجاعة.
أيعق� ُل أن يح�د َ
ُث ذلك الجُ �رم الجماعي يف القرن
َ
َ
ْ
يعيش اليمانيون أس�وأ حالة إن َس�انية
ال�ـ  ،21بأن
بس�بب حكام السعوديّة الذين أشعلوا نار
يف العالم؛
ِ
الفتنة وفتيل العدوان عىل جريانهم؟
ثانياً :قام األمريُ الش�ابُّ يف ش�هر مارس 2018م
برحل�ة مكوكي�ة إىل أب�رز عواص�م دول الغ�رب
االس�تعماري ،لن�دن ،باريس ،مدريد ،واش�نطن ،يف
رحل�ة عالق�ات عام�ة وزع فيها صوره وحاش�يته
عىل الحافالت العامة وأمام مقاهي أه ّم شوارع تلك
العواصم ،وعقد صفقات هائلة لرشاء األس�لحة من
هذه العواصم ،وأظهر ذاته يف صورة األمري
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شاهد على األحداث ..4

من التهم املناقضة
للواقع (أنصـار
اهلل ال يلتزمون
باال ّتفاقات)

حسن زيد
ُ
املبع�وث ال�دويل ُّ الح�ايل
(غريف�ث) ق�د قط�ع ُكـ ّل
خطي�ب بتأكي�ده على أن
الس�ي َد عبداملل�ك الحوث�ي
ٌ
صادق ال يكذب ،وهذا
رج ٌل
ٌ
َ
تعدي� ٌل مطلق و َر ٌّد عىل ُكـ ّل
التخرص�ات ،ومن يتهمون
أن ْ َ
صـار الله بع�دم االلتزام
ّ
باالتفاق�ات ل�م ي�وردوا
ً
واقع�ة واح�د ًة أ َ ْو نص�ا ً يف
ْ
اتّف�اق َّ
تنصل من�ه أن َ
صـا ُر
الله حتى ويكتفون بالكالم
العام؛ وألن األمر كذلك فمن
غري املج�دي التدلي ُل عىل أن
أن ْ َ
صـ�ار الل�ه يحرتمون ما
ّ
ّ
يوقعون علي�ه وال يوقعون
إلاّ على ما يعتق�دون أنهم
ّ
س�ينفذونه ،وظل�وا منذ أن
كان�وا أرسى يف معتقلات
النظام من�ذ أن بدأت حملة
االعتق�االت بح�ق املكربين
يرفض�ون التعهُّ ــ� َد بعدم
تردي�د الش�عار؛ ألَنَّه�م ال
يري�دون أن يلتزموا ونيتُهم
عد ُم االلت�زام ،مع أن طلبَ
األمنيني منه�م أن يتعهدوا
إج�راء روتيني ومبرّر؛ كي
يخرجوهم م�ن املعتقالت،
وهذا ما اشتهر
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